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‘QUEM ME SALVA 
DESTA ESPADA?’
E pensar que este governo 
começou com o extermínio do 
Mais Médicos. Por Paulo Márcio 
de Mello, página 4

EMPRESAS
AGONIZAM
Pedidos de falências e 
recuperações podem crescer a 
partir do segundo semestre. Por 
Jarbas Barsanti, página 2

SISTEMAS DA 
SERVIDÃO: SÉCULO 21
Midas pós-modernos, o que  
tocam vira papéis especulativos.  
Por Felipe Quintas e  
Pedro A. Pinho, página 2

Eleição presidencial de 
2022 vai para o VAR

Gilmar sobre Moro: ‘Não se combate o crime, comentendo o crime’

Ministro pede vista e Carmén e Fachin darão novo voto

A Segunda Turma do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) adiou a decisão 

que pode declarar a suspeição do 
ex-juiz Sergio Moro na condução 
dos processos que envolvem o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva na Operação Lava Jato.

Após os votos dos ministros 
Gilmar Mendes e Ricardo Lewan-
dowski a favor da suspeição, o 
mais novo da Corte, Nunes Mar-
ques, indicado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, pediu vista do proces-
so e o julgamento foi suspenso.

O relator, ministro Edson Fa-
chin, tentou adiar o julgamento, 
mas foi voto vencido. Em 2018, 
ele e a ministra Carmén Lúcia se 

posicionaram contra a suspei-
ção. Porém, ambos anunciaram 
que farão nova manifestação de 
voto.

O pedido de vista embaralha 
a eleição presidencial do ano que 
vem. Um revés de Moro pode sig-
nificar o enterro da candidatura 
do ex-juiz e ex-ministro de Bol-
sonaro. Por outro lado, se o STF 
decidir contra a suspeição, partes 
do processo iniciado ilegalmente 
em Curitiba poderiam ser usadas 
no processo contra Lula, agora no 
Distrito Federal, acelerando uma 
sentença que pode lhe ser nova-
mente desfavorável.

Advogados divergem sobre o 
que pode acontecer com os pro-

cessos contra o ex-presidente. 
Alguns argumentam que os cri-
mes prescreverão. Outros defen-
dem que, se partes do processo 
forem aproveitadas, a decisão 
iria para as argumentações finais 
e sentença. Se o STF decidir pela 
suspeição de Moro, o processo 
teria que recomeçar do zero, diz 
a corrente mais numerosa de ju-
ristas.

Primeiro a votar na sessão des-
ta terça-feira, o ministro Gilmar 
Mendes foi duro contra Moro, 
argumentando que foi parcial na 
condução dos processos. No en-
tendimento do ministro, “não se 
combate o crime, cometendo cri-
mes”. Página

Fundo de Garantia é tricampeão de 
reclamações na justiça trabalhista

Ministro
exclui Huawei 
da rede 5G
do governo

O ministro das Comunicações, 
Fabio Faria, afirmou que a empre-
sa chinesa Huawei não preenche 
os requisitos para participar da 
rede privativa de 5G do governo 
brasileiro. Ele acrescentou que 
essa rede será construída e gerida 
por uma operadora privada e ser-
virá não apenas ao Poder Execu-
tivo, como ao Congresso Nacio-
nal, ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) e à Procuradoria-Geral da 
República (PGR).

As declarações foram dadas em 
audiência pública do grupo de tra-
balho (GT) criado pela Câmara dos 
Deputados para acompanhar a im-
plantação da quinta geração de tele-
fonia celular no Brasil. A deputada 
Perpétua Almeida (PCdoB-AC), 
que coordena o GT e pediu a audi-
ência, defendeu a rede privativa para 
o governo, mas questionou por que 
uma rede separada, privativa de Es-
tado, quando quem vai fazer a ges-
tão será o setor privado.

O ministro respondeu que o 
governo não quer arcar com os 
gastos de construir e gerir a rede 
e disse que só haverá participação 
da empresa pública Telebras se 
não houver interesse das empre-
sas privadas.

Após viagem em fevereiro à 
China, o ministro avaliou que a 
Huawei não tem interesse em par-
ticipar da rede privativa.

Na visão do deputado Vitor Li-
ppi (PSDB-SP), não há motivos 
para restringir fornecedoras de 
equipamentos de nenhum país, 
suspeitar de espionagem ou ex-
cluir a Huawei, segundo a Agência 
Câmara de Notícias.

FecomércioSP 
vê Reforma 
Tributária na 
direção errada

As propostas sobre Reforma 
Tributária em debate no Congres-
so Nacional vão na contramão 
do que se espera, pois resultam 
em aumento da carga tributária, 
destaca Sarina Sasaki Manata, as-
sessora jurídica da Federação do 
Comércio de São Paulo (Feco-
mércioSP).

Em entrevista ao Monitor 
Mercantil, Sarina afirma que o 
contribuinte terá de conviver e 
arcar com custos financeiros e de 
obrigações acessórias – com duas 
escriturações, “o que não se con-
figura como um processo de sim-
plificação”.

No PL 3.887/2020, há uma 
forte elevação da carga tributária, 
segundo a assessora da Fecomér-
cioSP, “já que grande parte das 
prestadoras de serviços não terá 
direito a crédito, resultando no au-
mento de cerca de 320% da atual 
carga tributária nos recolhimentos 
de PIS e Cofins, também inad-
missível”. A entidade defende um 
debate mais aprofundado. Página

Combate ao 
desemprego é 
prioridade para  
população

A criação de empregos deve ser 
a prioridade para o governo em 
2021, juntamente com a melho-
ria da saúde. A conclusão consta 
da pesquisa Retratos da Socieda-
de Brasileira, divulgada hoje pela 
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI). Segundo o levanta-
mento, o combate ao desemprego 
é considerado prioritário por 41% 
dos entrevistados. Dentro da mar-
gem de erro, a preocupação com a 
saúde aparece em segundo lugar, 
com 39%.

Completam as cinco primeiras 
colocações o combate à corrupção 
(35%), a melhoria da qualidade da 
educação (34%) e o combate à 
violência e à criminalidade (25%). 
Cada entrevistado podia escolher 
três itens, o que leva a uma soma 
dos percentuais superior a 100%.

Na avaliação da CNI, o encolhi-
mento da economia no ano passado 
e a continuidade da pandemia justi-
ficam a preocupação com o desem-
prego. A entidade defende a vaci-
nação em massa da população para 
garantir a retomada da economia.

O não pagamento de avi-
so prévio está no topo 
da lista das reclama-

ções na Justiça do Trabalho, com 
394.389 processos em 2020. Em 
segundo vem o não recolhimento 
da multa de 40% sobre o Fundo 
de Garantia (FGTS), com 332.802 
ações. Somado a processos co-
brando o FGTS, em geral, e dife-
renças no recolhimento, o Fundo 
passa a campeão em reclamações, 
com 625.581 ações.

Não pagamento de verbas res-
cisórias, diferenças em férias, 13º 

e horas-extras também estão no 
topo do ranking. Indenização por 
Dano Moral vem em 19º lugar na 
lista, com 121.355 processos.

Este é o terceiro ano consecuti-
vo que ações relacionadas a FGTS 
são as mais impetradas na Justiça do 
Trabalho, segundo levantamento da 
Central Única dos Trabalhadores 
(CUT). O TST mantém em seu site 
a página “Assuntos mais recorren-
tes das Varas de Trabalho”, com da-
dos desde 2018.

A Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN) tenta re-

aver, em dívida ativa do FGTS, R$ 
36,7 bilhões de 234 mil devedores. 
Os dados são de 2019. O órgão 
trabalha com a possibilidade de 
reaver, deste total, apenas R$ 6,5 
bilhões.

“A PGFN classifica as dívidas 
de A a D. Nas letras A e B es-
tão os créditos que apresentam 
maior chance de serem recebi-
dos. Nos demais, a situação é de 
empresa falida, por exemplo, ou 
que o devedor sumiu”, explica o 
economista do (Dieese) Clóvis 
Scherer.

Fellipe Sampaio/SCO-STF
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Sistemas da servidão: século 21
Por Felipe  
Quintas e Pedro 
Augusto Pinho

O Ocidente orga-
nizou-se, após a 
queda de Roma, 

pelo poder espiritual, a for-
ça inexplicável da transcen-
dência que nos governa a 
todos democraticamente, 
que atua conforme nossa 
devoção, a fé que a todos é 
permitida. Por dez séculos 
foi a orientação que organi-
zou a comunidade humana: 
uma hierarquia da religião, 
do pensamento transcen-
dente.

Surgem heresias, ou se-
ja, pensamentos e práticas 
contrárias ou diferentes das 
ortodoxias estabelecidas 
pela religião. Tem-se então 
um cisma àquela democra-
cia. Um grupo de pessoas 
diverge da explicação única, 
verdadeira, hierarquicamen-
te organizada.

O historiador Geoges 
Duby (Idade Média, Idade 
Dos Homens Do Amor e Ou-
tros Ensaios, Companhia das 
Letras, SP, 1989) afirma que 
“todo o herético tornou-se 
tal por decisão das autori-
dades ortodoxas. Ele é an-

tes de tudo um herético aos 
olhos dos outros”. Logo, 
não há a heresia absoluta, 
um contraponto de mesma 
força, mas a posição que o 
poder hierárquico domi-
nante, mais forte, imputa 
aos divergentes, aos antagô-
nicos, estabelecendo então 
penas e exclusões.

A hierarquia do poder 
encontra e cria as razões 
para punir e eliminar os cis-
máticos, os que não profes-
sam a democracia da fé de 
todos, igualitária.

Na religião deste século 
21, a hierarquia é dada pelo 
poder do mercado financei-
ro, pelo dono do dinheiro, 
da forma mais imediata e 
visível, pelas moedas e pelas 
terras; um retrocesso que 
nos leva antes da forma-
ção dos bancos centrais dos 
Orange e Stuart, mais do 
que seis séculos.

O templo no século 21 
será o escritório do “Gestor 
de Ativos”, o local de apli-
cações e movimentações 
das mais elevadas finanças, 
onde se entra reverente co-
mo o homem medieval nas 
catedrais.

Durante os últimos anos 
do século 20, as finanças tra-

taram de concentrar a renda 
e eliminar direitos e benefí-
cios de quaisquer outras re-
ceitas, em especial as oriun-
das do trabalho e do lucro. 
Para tanto fizeram o povo 
aprovar novas estruturas de 
leis e direitos, impostas por 
crises e pelo convencimen-
to do que se chamariam 
falsas notícias ou inverídicas 
interpretações.

Vejamos um exemplo 
recente, saído em O Globo 
(21/2/2021), a propósito 
da mudança de um admi-
nistrador de confiança dos 
gestores de ativos, destes 
novos bispos. Assim foi 
qualificada a autoridade, 
que ainda não vira tolhida, 
pela lei ou pela jurisprudên-
cia, ou, talvez, pela pressão 
popular, da capacidade for-
mal de promover a mudan-
ça: “É inimigo do liberalis-
mo econômico”, e “o bem 
mais caro que ameaça é a 
democracia”.

Notável! Mais grave que 
um cisma, pois a ação admi-
nistrativa feria a própria con-
vicção cega, inquestionável, 
inelutável, na divindade mo-
eda, superior a todos huma-
nos, mais necessária do que 
a vida dos homens.

E houve uma cismática, 
três anos antes, denunciado 
a pitonisa escrivã de O Globo 
como vexaminosa que, só 
deveria sair “de gola levan-
tada e óculos escuros, para 
não ser reconhecida na rua. 
De vergonha. Que vexame! 
Com gráficos, balanços, 
dados, números, os enge-
nheiros da Petrobras prova-
ram com transparência que 
o noticiário da ‘Petrobras 
quebrada’ não passa de fake 
news, cuja origem, segundo 
eles, tem nomes e sobreno-
mes: Miriam Leitão e Car-
los Alberto Sardenberg”, 
dois sacerdotes da Gestão 
de Ativos. (Hildegard Angel 
em sua coluna no Jornal do 
Brasil – JB 6/6/2018).

Como e por que se 
constituíram os templos 
Gestores de Ativos

Com as crises, muitas 
aplicações financeiras fo-
ram transferidas, muitos 
investidores perderam seus 
recursos, dinheiro mudou 
de mão e se perdeu.

Era necessário resolver 
dois problemas que a multi-
plicidade de igrejas, as então 
denominadas bancas, não 
eram capazes: primeiro, es-

conder a origem do dinheiro, 
uma vez que capitais de ori-
gem ilícita, como do tráfico 
de droga e do contrabando 
de armas, ganhavam posição 
cada vez mais relevante no 
mundo das finanças; e, de-
pois, estruturar as aplicações 
por grupos de gerenciamen-
to, para que não se vissem 
capitais do mesmo setor luta-
rem entre si.

As bancas do século 20 
ainda estavam presas ao 
sistema organizador das 
finanças surgidas de rique-
zas localizadas, com com-
promissos políticos, ou na-
cionais, ou os setoriais. A 
organização das chamadas 
economias mistas assegu-
rou a primazia do poder 
nacional sobre as finanças, 
de modo que elas foram 
reguladas para atender a 
objetivos coletivos como o 
desenvolvimento tecnoló-
gico e o bem estar social. 
As finanças eram baseadas 
em crédito que alimentava a 
economia real, gerando em-
pregos e salários.

Por sua vez, os gestores 
de ativos emergentes com o 
neoliberalismo são bastan-
te diferentes, pois baseiam 
suas atividades em especu-

lação de títulos mobiliários 
nos mercados de capitais, 
aos quais estão submetidos 
a indústria e os serviços. 
Nesse novo contexto, as fi-
nanças passam a governar 
os Estados e a economia 
real, modelando-as para 
servirem aos seus propósi-
tos de reprodução infinita 
do capital imaterial. Como 
agentes verdadeiramente 
universais, globais, os gesto-
res de ativos não hesitarão, 
não vacilarão um segundo 
em destruir todo um país, 
desabitar qualquer região.

Como um Rei Midas 
pós-moderno, tudo que eles 
tocam viram papéis especu-
lativos. Se, em tempos pre-
téritos, a religião cumpria a 
função de coesionar o corpo 
social em torno do sagrado, 
a anti-religião dos templos 
financeiros desorganiza as 
sociedades na busca desen-
freada e inescrupulosa pelo 
ganho pecuniário de uma 
plutocracia argentária.

Felipe Quintas é doutorando em 
ciência política na Universidade 

Federal Fluminense.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.

Não sejamos genocidas Empresas agonizam
Por Marcelo 
Martins Piton

Enigma. Esse era o 
nome da máquina 
utilizada pelo Par-

tido Nazista, durante a II 
Guerra Mundial, a mais gra-
ve das guerras, para codifi-
car e transmitir as principais 
estratégias militares da Ale-
manha nazista. A Inglaterra, 
para tentar decifrar os códi-
gos, instituiu o Projeto Hut 
8, liderado por Alan Tu-
ring – o pai da comutação. 
Após anos de trabalho, em 
1940 foi criada, com êxito, 
a Bombe. Estima-se que ela 
encurtou a guerra em dois 
anos e poupou a vida de 14 
milhões de pessoas.

Hoje, vivemos a mais 
grave pandemia da história. 
Superando todas as expec-
tativas, conseguiu-se a pro-
dução de diversas vacinas 
em tempo recorde. O vírus 
foi descodificado e milhares 
de vidas podem começar a 
ser salvas. Assim, se a In-
glaterra, na pior de todas 

as guerras, possuía a Hut 
8, nós, na pior de todas as 
pandemias, possuímos as 
vacinas.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
as campanhas de vacinação 
evitam pelo menos 4 mortes 
por minuto, em todo o mun-
do. Além disso, geram uma 
economia de R$ 250 milhões 
por dia. Atualmente, as vaci-
nas já evitam de 2 a 3 milhões 
de mortes por ano. Ainda de 
acordo com a OMS, pode-
riam salvar mais 1,5 milhão 
de vidas caso as campanhas 
fossem ampliadas.

Contudo, enquanto o 
Brasil precisa de vacinas pa-
ra poder executar o plano 
nacional de imunização, o 
Governo Federal está pre-
ocupado em negar a sua 
eficácia unicamente por ra-
zões políticas. Entre a vida 
de milhares de brasileiros 
e a perpetuação no poder, 
esta parece ser o objetivo: 
até 13/2/2021, o Brasil va-
cinou apenas 2,40% da po-
pulação, enquanto o Reino 

Unido vacinou 22% e Israel 
34,74%.

Mas em que pese a atu-
ação do Governo Federal, 
nós, brasileiros, não pode-
mos ser negacionistas. Che-
gamos, agora, no pior nível 
da pandemia: pessoas estão 
morrendo por falta de oxi-
gênio ou na fila de espera 
por UTI’s. Isso não pode 
ser tolerado ou tido como 
“uma fatalidade”; nada mais 
é do que falta de empatia e 
demonstração clara de des-
prezo pela vida alheia.

Devemos, portanto, in-
centivar nossos familiares, 
principalmente os idosos, 
a se vacinarem. Devemos 
combater as fake news. De-
vemos, por fim, nos unir-
mos com a ciência para 
vencer a pandemia, pois é o 
único caminho possível. Do 
contrário, seremos lembra-
dos como genocidas.

Marcelo Martins Piton é defensor 
púbico do Estado do Rio Grande do 

Sul, subdirigente do Núcleo de Defesa 
Cível.

Por Jarbas 
Barsanti

A pandemia de Co-
vid-19 continua 
causando estragos 

na economia. Inúmeras em-
presas estão agonizando e, 
muitas, se quer consegui-
ram a recuperação judicial. 
O motivo é a reforma da lei 
criada pela Lei de Falências 
e Recuperação de Empre-
sa, trazendo mudanças nos 
procedimentos que acarre-
taram maior exigência não 
só para a recuperação, mas 
também para o pedido de 
falência.

A reforma inver-
teu os princípios da Lei 
11.1101/2005, que previam 
a preservação da empresa 
instrumento de geração da 
atividade econômica e de 
impostos, a proteção dos 
trabalhadores e da sua ren-
da e a proteção dos interes-
ses dos credores. Para se ter 
ideia, em 2020, mesmo com 
o notório impacto provoca-
do pelo isolamento social, 
o número de recuperações 
judiciais e falências não teve 

o mesmo aumento, o que 
seria natural.

Dos mais de 920 proces-
sos com pedido de recu-
perações, 22% não foram 
autorizados. O principal 
motivo de rejeição é a falta 
de atendimento dos requisi-
tos mínimos exigidos para 
pedir o benefício da recupe-
ração judicial, levando em 
conta que 86% deles foram 
de pequenas e médias em-
presas, que fatalmente são 
as que mais sofrem em pe-
ríodos de crise econômica.

Para 2021, a expectativa 
da retomada da economia 
é a esperança de todos. Mas 
se o governo não conse-
guir controlar a pandemia 
e aquecer a economia, com 
um plano de vacinação efi-
caz, a inadimplência das 
empresas e pessoas físicas 
poderá elevar o número de 
pedidos de falências e recu-
perações judiciais a partir 
do segundo semestre.

Para se ter uma noção da 
proporção de consumido-
res endividados no país, de 
acordo com a última apu-
ração do Indicador Serasa 

Experian de Inadimplência 
do Consumidor, em janeiro 
de 2020, já tínhamos 63,78 
milhões de consumido-
res inadimplentes, com R$ 
258,12 bilhões de dívidas 
negativadas, equivalente 
a uma dívida média de R$ 
4.046,81 por consumidor. 
Certamente, esses números 
podem ter tido um aumen-
to significativo até o final 
do ano passado, quando o 
desemprego também bateu 
recorde, com mais de 14 
milhões de pessoas.

O cenário ainda é comple-
xo, e o que se espera é que o 
mais rápido possível possa-
mos frear a pandemia e os 
seus efeitos, alavancando 
gradativamente a economia. 
Caso contrário, o sofrimento 
das empresas permanecerá e 
os pedidos de recuperação 
judicial tenderão a crescer, 
embora as novas regras não 
ajudem muito os empresá-
rios no que diz respeito a 
esse benefício.

Jarbas Barsanti é perito na área 
contábil, economista e vice-presidente 

do Alto Conselho da APJERJ.
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Projeto entrega  
cabotagem brasileira

O Projeto de Lei 4.199/2020, novo marco legal da 
cabotagem, também conhecido como BR do Mar, 

pode ser votado esta semana no Senado. No ano passado, 
foi aprovado na Câmara sob fortes protestos de setores 
que iam dos caminhoneiros aos usuários de portos. Nem 
se pode dizer que os senadores discutiram o projeto. Ele 
vai sendo levado, por interesse do governo, que tem uma 
pressa injustificável para assunto tão importante.

 O objetivo do PL, argumenta o governo, é aumentar a 
oferta de serviços de transporte entre os portos brasileiros 
e a concorrência do setor. O BR do Mar parte de 2 prem-
issas falsas, argumenta o engenheiro naval Nelson L. Car-
lini, em artigo para o Monitor Mercantil: considera que 
o principal entrave ao setor é a pequena disponibilidade 
de navios e pressupõe que o modal está estagnado. Hoje, 
a cabotagem representa 11% da matriz de transportes 
brasileira, e tem crescido em média 10% ao ano.

O PL favorece a operação de empresas estrangeiras na 
cabotagem, como se essa participação hoje fosse reduzida, 
o que também não é verdadeiro, pois 95% do transporte 
de cabotagem já são feitos por empresas sob controle es-
trangeiro. “Para completar, o PL abre indiretamente a pos-
sibilidade de financiamento a estaleiros estrangeiros, para 
a produção de embarcações no exterior, em detrimento da 
indústria naval nacional”, denuncia Carlini.

A proposta do Executivo é o tema do webinário “BR 
do Mar – Desafios e Perspectivas para a Cabotagem”, nes-
ta quarta-feira, a partir das 9h, com transmissão ao vivo 
(youtube.com/channel/UCC3euJK4D-zzPmvZd_ThK-
A). Participarão o vice-presidente da Associação Brasileira 
de Armadores de Cabotagem (Abac), Luís Resano; o 
diretor de Gestão Portuária da Companhia Docas do Rio 
de Janeiro (CDRJ) e ex-presidente da Antaq, Mario Povia; 
Nelson Carlini; e o especialista em transporte marítimo 
Milton Tito.

A realização é da Meira Mattos Educação (MME), com 
apoio da Abac e apoio institucional da Ferreira de Mello 
Advocacia (FMA) e do Rotary Club.

Lava e esquenta

Corretores de imóveis do DF dizem que o filho 01 de 
Bolsonaro arrematou a mansão por um valor acima do 
mercado; evitam falar no assunto por temer reações de 
antibolsonaristas. Na verdade, se superfaturada, estaria 
em curso uma operação de esquentar dinheiro. Mereceria 
investigação do mesmo jeito.

Rápidas

O IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio promoverá, 
nesta quinta-feira, às 19h30, o webinário “Como Obter 
Sucesso em Seus Produtos Digitais”. Inscrições: bit.ly/
webinar25IAGy *** O procurador-chefe do Ministério 
Público do Trabalho (MPT-RJ), João Batista Berthier, e 
o vice-procurador-chefe, Fabio Goulart Villela, lançam o 
livro Constitucionalismo e Trabalho, nesta quinta, às 17h, no 
canal TVIAB no YouTube *** Aasp realizará na quinta, 
às 10h, webinário sobre “Melhores práticas de negociação 
em gestão pública e privada – Agenda 2030”. Inscrições: 
mla.bs/70eac5c7 *** A SoftwareONE anuncia a chegada 
de Eronides Júnior como COO – Chief  Operations Of-
ficer no Brasil.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA SOCIEDADE COOPERATIVA BODY BEACH
CNPJ 26.324.404/0001-24 / NIRE 3340005524-1

O Presidente da Sociedade Cooperativa BODY BEACH, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em nossa
sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede
devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no dia
27 de março de 2021, em primeira convocação às 09h00min com
a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associ-
ados, em segunda às 10h00min com  metade mais 01 (um)do número total
de Cooperados Associados e em terceira e última às 11h00min Convoca-
ção com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para
deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral 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, 10 de Março de 2021.

JULIANA DA SILVA BOUÇAS
DIRETORA PRESIDENTE

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2

Edital de Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade 
de representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emis-
são de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie 
com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da 
Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” 
e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, para a AGD, 
nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em vi-
gor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emis-
são de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie 
com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, 
da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14, 
conforme aditado (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente 
digital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, em 1ª convocação, no dia 
13/04/21, às 15h, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Debenturis-
tas devidamente habilitados nos termos deste edital, com voto proferido exclusivamente 
através da participação em AGD através do acesso indicado, a fim de deliberar em 
Ordem do Dia,  as seguintes matérias: (i) Ratificar os atos, tomados pelo Agente Fidu-
ciário em representação dos Debenturistas, e conforme indicação do assessor legal 
da Emissão, que foram necessários para manutenção e preservação dos interesses 
dos Debenturistas, até a data da AGD, no âmbito do processo de Obrigação de Não 
Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara Empresarial 
da Comarca da Capital do RJ/RJ (“Processo da Supervia”), assim como nos demais 
processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da Supervia, tendo em 
vista o cumprimento, pelo Agente Fiduciário, do disposto na Instrução CVM nº 583, 
arts 11, (ii) e 12, conforme relatório processual disponibilizado pelo Agente Fiduciário, 
através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br; (ii) Ratificar 
a contratação de assistente técnico para perícia, tendo em vista a decisão judicial exa-
rada em 09/12/20 no Processo da Supervia, a ser escolhido dentre as 2 propostas 
disponíveis através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.
br, para o auxílio na defesa integral dos interesses dos Debenturistas, no âmbito dos 
Processos de Supervia; e (iii) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário, 
pratiquem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em ra-
zão da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a 
Instrução CVM Nº 625/20, a AGD será realizada por meio da plataforma eletrônica 
Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles 
que enviarem por correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.
br os documentos de representação até o horário de início da Assembleia. Para 
os fins acima, serão aceitos como documentos de representação: participante pes-
soa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma 
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia 
digitalizada do documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participantes 
- cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acom-
panhado de documento societário que comprove a representação legal do Debenturis-
tas, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma 
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia 
digitalizada dos documentos do Debenturista. RJ, 08/03/21. Pentágono S.A. DTVM.

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
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 27 de Março de 2021, em primeira convoca-
ção 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. Entrada e Saída de
Cooperados; 2. Inclusão de Atividade no Objeto Social na Sociedade Coo-
perativa; 3. Reforma Estatutária. 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 Exercí-
cio 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, 10 de Março de 2021.
JOÃO LUIZ COSTA

DIRETOR PRESIDENTE

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. JOÃO EDUARDO LIMA CHRISTIANES DE PÁDUA, brasileiro, casa-
do, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 
20258911 SSP/RJ, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 110.892.947-86, 
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução 
nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de Dire-
tor na GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁ-
RIOS S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº 27.652.684/0001-62.  
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanha-
das da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente 
ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especi-
ficada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela 
Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os decla-
rantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do pro-
cesso respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central 
do Brasil na internet); selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licen-
ciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB; 
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organi-
zação do Sistema Financeiro – DEORF/RJ. BANCO CENTRAL DO BRASIL 
- Departamento de Organização do Sistema Financeiro – DEORF/RJ 
- Av. Presidente Vargas, 730 – 19º andar – Centro - CEP 20071-900 – Rio 
de Janeiro - RJ. digep.deorf@bcb.gov.br. São Paulo, 5 de março de 2021.

Estreante do STF pode decidir se  
ex-ministro da Justiça é suspeito?

A decisão do minis-
tro novato Kassio 
Nunes Marques, 

empossado no Supremo 
Tribunal Federal (STF) em 
dezembro do ano passado, 
fez com que fosse adiado 
mais uma vez, nesta terça-
feira, o pedido formulado 
pela defesa do ex-presiden-
te Lula para considerar sus-
peita a atuação do ex-minis-
tro da Justiça Sergio Moro 
nas decisões condenatórias 
quando então juiz da 13ª 
Vara Criminal Federal de 
Curitiba, Paraná.

A indecisão, que levou 
ao pedido de vista de um 
processo iniciado em 2018 
e que resultou no adiamen-
to, foi justificada aos mem-
bros da 2ª Turma do STF 
por Nunes Marques pelo 
fato do pouco tempo de vi-
gência do seu mandato. O 
mesmo não aconteceu no 
seu primeiro voto na Corte: 
um minuto e trinta e dois 
segundos. Foi na sua estreia 
durante o julgamento do 
habeas corpus de um pro-
motor acusado de receber 
de empresas de transportes 
no Rio.

Mas a decisão de um 
processo, que atinge de in-
teresses bastante antagô-
nicos entre os envolvidos 
e desdobramentos imen-
suráveis, ficou para o mais 
novo integrante do STF, 
cuja experiência passou 

como ministro do Tribu-
nal Regional Eleitoral do 
Piauí e desembargador do 
Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região.

 A Segunda Turma da 
corte analisou a atuação 
de Moro durante o pro-
cesso que condenou Lula 
por receber um tríplex no 
Guarujá como propina. O 
processo estava sob vistas 
do presidente da Turma, 
Gilmar Mendes, desde de-
zembro de 2018.

Acontece que, com a 
decisão do ministro Edson 
Fachin tomada na véspera 
anulando as condenações 
do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) pela 
Operação Lava Jato, a ação 
de suspeição do então juiz 
federal Sergio Moro tam-
bém se torna nula. Envol-
ve medidas adotadas pelo 
então titular da 13ª Vara 
Criminal de Curitiba reve-
ladas pelo vazamento de 
mensagens entre o magis-
trado e procuradores do 
MPF-PR (Ministério Pú-
blico Federal do Paraná).

Votação

“O combate à corrup-
ção é fundamental, mas 
deve ser feito dentro dos 
moldes legais, observando 
o devido processo legal. 
Não se combate o crime 
praticando crime” res-

saltou o ministro Gilmar 
Mendes por declarar o ex-
juiz Sergio Moro suspeito 
para julgar o ex-presidente 
Lula e anular todo o pro-
cesso do tríplex no Gua-
rujá (SP). Na apresentação 
de seu voto-vista, Gilmar 
Mendes afirmou que, en-
quanto esteve à frente da 
13ª Vara Federal Criminal 
de Curitiba, Sergio Moro 
interferiu na produção de 
provas contra acusados, 
dirigiu as investigações do 
Ministério Público Federal 
e juntou documentos de 
ofício, sem manifestação 
do órgão.

Por sua vez, o minis-
tro Ricardo Lewandowski 
também votou por reco-
nhecer a parcialidade de 
Moro. Logo após Gilmar 
enunciar seu voto, o mi-
nistro Nunes Marques, 
que votaria em seguida, 
pediu vista.

Em 4 de dezembro de 
2018, os ministros Edson 
Fachin, relator, e Cármen 
Lúcia votaram por ne-
gar o Habeas Corpus da 
defesa de Lula alegando 
falta de imparcialidade de 
Moro. O julgamento foi 
interrompido por pedi-
do de vista de Gilmar. A 
ministra Carmem Lucia 
afirmou nesta terça-feira 
que vai votar depois de 
Nunes Marques. O reca-
do pode indicar qur es-

taja sinalizando mudança 
de entendimento, priun-
cipalmente, após os fatos 
revelados pelo presiden-
te da 2ª Turma, Gilmar 
Mendes.

Atuações parciais

A defesa de Lula apon-
tou sete atuações parciais 
de Moro em relação a Lula 
no processo do tríplex: 1) 
a autorização da condução 
coercitiva do petista e fami-
liares sem que tivessem sido 
chamados para depor; 2) a 
autorização para intercep-
tação de telefones do ex-
presidente, familiares e ad-
vogados antes que fossem 
adotadas outras medidas in-
vestigativas; 3) a divulgação, 
em 16 de março de 2016, 
de conversas captadas nos 
grampos; 4) a afirmação de 
Moro, ao levantar este sigi-
lo, que “principais figuras 
públicas hostilizadas pelos 
apoiadores do impedimen-
to eram a ex-presidente Dil-
ma (Rousseff) e o Paciente 
(Lula)”; 5) a sentença con-
denatória; 6) a suposta opo-
sição à ordem de soltura do 
petista proferida em 8 de 
julho de 2018 pelo desem-
bargador federal Rogério 
Favreto; 7) e a aceitação do 
cargo de ministro da Justiça 
e Segurança Pública do go-
verno Jair Bolsonaro, opo-
sitor do PT. 
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USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S/A
CNPJ: 03.258.983/0002-30
AUDITORIA AMBIENTAL

A USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S/A, torna público 
que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 11.02.2021 
Relatório de Auditoria Ambiental de Controle do ano de 2020, referente à 
atividade de produção de energia elétrica a partir de usina termelétrica a 
gás natural, em ciclo combinado, com capacidade instalada de geração 
de 826,8 MW e informa que este estará à disposição para consulta na Av. 
República do Chile, 330 – Ed. Ventura – Torre Oeste - 6º andar - Centro 
no Município do Rio de Janeiro, no período de 15/03/2021 a 19/03/2021, 
no horário das 8h às 17h. Informa, ainda, que o referido relatório também 
estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/
biblioteca. (Processo E-07/201685/2003).

MARINA NORTE EMPREENDIMENTOS DE MINERAÇÃO S.A.
CNPJ 04.537.653/0001-65 - NIRE 33.3.0027315-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 

Ficam convocados os Srs. Acionistas da MARINA NORTE EMPREENDIMENTOS 
DE MINERAÇÃO S.A. (“Companhia”), a comparecerem à Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária da Companhia, a realizar-se no dia 17 de março de 2021, 
às 10:00 horas, na Avenida Jornalista Ricardo Marinho, nº 360, loja 113, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.631-350, observado o disposto no artigo 126 da 
Lei nº 6.404/76, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Ordem do Dia: 
Deliberar acerca (I) do recebimento da renúncia da atual diretoria da Companhia; 
(II) da Nomeação da nova Diretoria da Companhia; (III) da alteração do endereço 
da sede da Companhia; e (IV) outros assuntos de interesse da Companhia. 

Rio de Janeiro (RJ), 09 de março de 2021. 
Luis Mauricio Ferraiuoli de Azevedo – Diretor Presidente

EVEREST ATLÉTICO CLUBE
CNPJ: 34.353.854/0001-73

Assembleia Geral Extraordinária do Everest Atlético Clube, no dia 28 
de março de 2021, em sua sede Salão Social sito na Rua Acari n° 131 
bairro de Inhaúma nesta cidade - “Edital de Convocação”. Nos termos 
do Estatuto Social, convoco por meio eletrônico Home Office e e-mails, 
tendo em vista, a crise de calamidade pública decorrente da contaminação 
do COVID-19, os associados de todas as categorias do Everest 
Atlético Clube, às dez horas do dia 28 de março de 2021, em primeira 
“Convocação” havendo quórum, ou às dez horas e trinta minutos em 
segunda “Convocação” com qualquer número de membros presentes, será 
iniciada no salão social a Assembleia Geral Extraordinária, em atendimento 
aos Artigos 18 parágrafo 2o e 27 letra q do Estatuto Social vigente, para 
deliberar sobre a aprovação do novo Estatuto Social adequando ao Código 
Civil, e o mesmo será colocado a disposição dos associados no dia 28 de 
março de 2021 no Salão Social do Clube na Rua Acari, 131, Inhaúma/RJ, 
que será levado para ciência e aprovação pela Assembleia. Rio de Janeiro, 
10 de março de 2021. Nicolau João Neto - Presidente Administrativo.

OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME nº: 11.198.242/0001-58 - NIRE: 33300294694

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 
Convocamos os Acionistas da OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), na forma do artigo 124 da Lei 
6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), 
a ser realizada no dia 16 de março de 2021, às 09:00 horas, na sede da 
Companhia, localizada na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2403, Botafogo, 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: alteração da composição do Conselho 
de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 08 de março de 2021. 
OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
Administração.

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

NIRE 33.3.0016655-6
Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposi-
ção dos Srs. Acionistas, na sede da 
sociedade à Rua Dr. Sá Earp nº 84, 
Morin, Petrópolis/RJ, os documen-
tos a que se refere o art. 133, da Lei 
nº 6.404/76, referente ao exercício 
social encerrado em 31/12/2020. 
Petrópolis, 09/03/2021. Marcio Sal-
les Gomes – Diretor; Leonardo das 
Chagas Righetto – Diretor.

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

NIRE 33.3.0016334-4
Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposi-
ção dos Srs. Acionistas, na sede da 
sociedade à Av. Dr. José Alves de 
Azevedo nº 233, Centro, Campos 
dos Goytacazes/RJ, os documentos 
a que se refere o art. 133, da Lei nº 
6.404/76, referente ao exercício so-
cial encerrado em 31/12/2020. Cam-
pos dos Goytacazes, 09/03/2021. 
Juscelio Azevedo de Souza – Dire-
tor; Marcio Salles Gomes - Diretor

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS
DE JUTURNAÍBA S/A

CNPJ nº 02.013.199/0001-18
NIRE 33.3.0016564-9

Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da socie-
dade à Rod. Amaral Peixoto, s/n, Km 
91, Bananeiras, Araruama/RJ, os do-
cumentos a que se refere o art. 133, 
da Lei nº 6.404/76, referente ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2020. 
Araruama, 09/03/2021. Carlos Alberto 
Vieira Gontijo – Diretor; Leonardo das 
Chagas Righetto – Diretor.

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

NIRE 33.3.0026182-6
Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da so-
ciedade à Rua Marquês de Paraná 
nº 110, Centro, Niterói/RJ, os docu-
mentos a que se refere o art. 133, da 
Lei nº 6.404/76, referente ao exercí-
cio social encerrado em 31/12/2020. 
Niterói, 09/03/2021. Felipe Pimentel 
Turon – Diretor; Leonardo das Cha-
gas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DE VOTORANTIM S/A
CNPJ nº 14.192.039/0001-62

NIRE 35.3.0041237-1
Aviso aos Acionistas: A Administração 
comunica que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da sociedade à 
Avenida Reverendo José Manoel da Conceição 
nº 1593, Votorantim/SP, os documentos a que 
se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, 
referente ao exercício social encerrado em 
31/12/2020. Votorantim, 09/03/2021. Ronaldo 
Oller Tossi - Presidente do Conselho de 
Administração.

ÁGUAS DE ARAÇOIABA S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50

NIRE 35.3.0037410-0
Aviso aos Acionistas: Comunicamos que se 
encontram à disposição dos Srs. Acionistas, 
na sede da sociedade à Rua Professor Toledo 
nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, os 
documentos a que se refere o artigo 133, da 
Lei nº 6.404/76, referente ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020. Araçoiaba da Serra, 
09/03/2021. Ronaldo Oller Tossi - Diretor; Ivan 
Mininel da Silva - Diretor.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Empregados em Empresas de Turismo do Estado do Rio de Janeiro
O Sintur - Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo do
Estado do Rio de Janeiro, de acordo com art. 16, Capítulo I, Título II do
Estatuto, convoca todos os trabalhadores e profissionais de turismo para
a Assembléia Geral Extraordinária,  na forma virtual, no dia
17 de março de 2021, às 12:00 horas, em primeira convocação com a
presença de 2% dos sócios, e em segunda  com qualquer número às
12:30 horas. 1- Aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada
ao SINDETUR, com vistas à abertura de processo de negociação coletiva
para data-base de 2021; 2- Deliberar, dentre os itens da pauta, sobre
contribuição ao Sindicato, de natureza negocial autorizando o desconto
em folha, de acordo com o art. 513 da CLT; 3- Autorizar a diretoria a
promover o processo de negociação coletiva, celebrar acordo coletivo,
bem como autorizar a adoção das medidas judiciais para preservação da
data-base através da instauração de protesto judicial e do Dissídio Coletivo,
podendo no mesmo celebrar acordo; 4- Contribuição Sindical 2022; 5-
Discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de
convencimento ao bom desenvolvimento do processo negocial; 6- Outros
assuntos ligados à negociação coletiva da data-base.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2021
Maria Rosalina B. Gonçalves

Presidente

EMMANUEL BLOCH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ.-33.259.722/0001-14

Aviso aos Sócios Quotistas: Acham-se à disposição dos senhores Sócios, 
na Rua Sete de Setembro, 55 - Sala 1901, Centro/RJ., os documentos de 
que trata o Art. 1078 do Código Civil Brasileiro, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020. RJ, 10/03/2021. 

Jean Charles David Bernheim - Sócio Administrador.

‘O barco está parado’

A poesia vigorosa de Pedro Machado Abrunhosa (mais 
conhecido por Pedro Abrunhosa; 20 de dezembro de 

1960; Porto, Portugal), poeta, cantor e compositor, retrata 
a mesma precisão que Fernando Pessoa disse do navegar.

Quem Me Leva Os Meus Fantasmas (Pedro 
Abrunhosa; youtube.com/watch?v=qYBOwNAHliI)

“Aquele era o tempo / Em que as mãos se fechavam / 
E nas noites brilhantes as palavras voavam, / E eu via que 
o céu me nascia dos dedos. / E a ursa maior eram ferros 
acesos. / Marinheiros perdidos em portos distantes, / Em 
bares escondidos, / Em sonhos gigantes. / E a cidade 
vazia, / Da cor do asfalto, / E alguém me pedia que 
cantasse mais alto. / Quem me leva os meus fantasmas? 
/ Quem me salva desta espada? / Quem me diz onde é a 
estrada? / Quem me leva os meus fantasmas? / Quem me 
leva os meus fantasmas? / Quem me salva desta espada? 
/ E me diz onde é a estrada / Aquele era o tempo / Em 
que as sombras se abriam, / Em que homens negavam 
/ O que outros erguiam. / E eu bebia da vida em goles 
pequenos, / Tropeçava no riso, abraçava de menos. / De 
costas voltadas não se vê o futuro / Nem o rumo da bala 
/ Nem a falha no muro. / E alguém me gritava / Com 
voz de profeta / Que o caminho se faz / Entre o alvo e a 
seta. / Quem leva os meus fantasmas? / Quem me salva 
desta espada? / Quem me diz onde é a estrada? / Quem 
leva os meus fantasmas? / Quem leva os meus fantasmas? 
/ Quem me salva desta espada? / E me diz onde é a es-
trada / De que serve ter o mapa / Se o fim está traçado, / 
De que serve a terra à vista / Se o barco está parado, / De 
que serve ter a chave / Se a porta está aberta, / De que 
servem as palavras / Se a casa está deserta? / Quem me 
leva os meus fantasmas? / Quem me salva desta espada? / 
Quem me diz onde é a estrada? / Quem me leva os meus 
fantasmas? / Quem me leva os meus fantasmas? / Quem 
me salva desta espada? / E me diz onde é a estrada.”

‘A casa está deserta’

Dados apurados junto à página oferecida pela Johns 
Hopkins University complementam o quadro de negligên-
cia e descompromisso com a população, no que deveria 
ser o trato qualificado da pandemia da Covid-19.

A população brasileira corresponde a 212.559.409 
habitantes (IBGE). Em termos percentuais, este número 
representa 2,7% da população mundial. O número de 
óbitos no Brasil, em consequência da pandemia (266.398), 
cotejado com o total de óbitos no mundo (2.600.504), 
corresponde a 10,2%.

Apesar de haver formas mais sofisticadas de se repre-
sentar estatisticamente este quadro, nenhuma delas é ca-
paz de minimizar os trágicos desacertos da gestão federal 
da Covid-19. E pensar que este governo começou com o 
extermínio do programa Mais Médicos.

‘Homens negavam  
o que outros erguiam’

A revista Nature, prestigiada nos meios acadêmico e 
científico, em sua edição de 18 de fevereiro passado, apre-
senta na capa estudo do professor Ado Jório de Vascon-
celos, lotado no Departamento de Física da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), referente ao uso do 
grafeno, material capaz de ensejar mudanças tecnológicas 
radicais em diferentes áreas, por suas características de 
leveza, resistência e condutibilidade sem atrito, como as 
da informática e dos transportes (a exemplo de trens que 
“levitariam” sobre trilhos). O gol do pesquisador e sua 
equipe consiste em ter desenvolvido um nanoscópio (“mi-
croscópio” capaz de oferecer resolução de imagens de até 
uma parte de 1 bilhão do metro, enquanto microscópios 
até o presente existentes chegam a oferecer resolução de 
até uma parte do metro em 1 milhão delas).

A UFMG está entre as mais importantes universidades 
do mundo, capaz de gerar pesquisas com tamanho signi-
ficado. Em dezembro de 2017, no entanto, frequentou as 
páginas policiais e não as páginas da ciência, como são as 
páginas da revista Nature. Foi o caso da mal explicada ope-
ração “Esperança Equilibrista”, com a condução coerciti-
va do reitor Jaime Ramirez, da vice-reitora Sandra Goulart 
Almeida e outros altos dirigentes para depor na Polícia 
Federal sobre a construção do Memorial da Anistia. O 
arco de apoios solidários recebido pelo reitor, na ocasião, 
chegados tanto do Brasil, quanto do exterior, completa-se 
com a publicação da revista Nature.

Volume de serviços  
cai 4,7% em janeiro
Em janeiro de 2021, o 

volume de serviços 
no Brasil caiu 4,7% 

em janeiro na comparação 
com o mesmo mês de 2020, 
na série sem ajuste sazonal. 
É a décima primeira taxa 
negativa seguida. Na série 
com ajuste sazonal avançou 
0,6% frente dezembro de 
2020 (0%). Os dados foram 
divulgados, nesta terça-feira 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas 
(IBGE).

O acumulado nos últi-
mos doze meses (-8,3%) 
teve o resultado negativo 
mais intenso da série histó-
rica, iniciada em dezembro 
de 2012, e manteve a traje-
tória descendente iniciada 
em janeiro do ano passado 
(1%).

Com a alta de 0,6% de 
dezembro de 2020 para ja-
neiro de 2021, o setor de 
serviços segue encurtando 
o distanciamento para pa-
tamar do período pré-pan-
demia, e se encontra 3% 
abaixo do nível de fevereiro 
de 2020.

O avanço foi acompa-
nhado por apenas duas das 
cinco atividades investiga-
das: transportes, serviços 
auxiliares aos transportes 
e correio (3,1%) e serviços 
profissionais, administra-
tivos e complementares 
(3,4%). O primeiro setor 
acumula ganho de 29,6% 
entre maio de 2020 e janei-
ro de 2021, mas ainda se en-
contra 2,7% abaixo do pa-
tamar de fevereiro de 2020. 
No segundo ramo, houve 
recuperação de 13,9% entre 

junho de 2020 e janeiro de 
2021, mas ainda sem elimi-
nar a perda verificada entre 
novembro de 2019 e maio 
de 2020 (-20%).

A retração mais relevan-
te veio de outros serviços 
(-9,2%), que devolvem o 
ganho acumulado de 5,7% 
do período novembro-de-
zembro. Os demais resulta-
dos negativos ficaram com 
os serviços de informação 
e comunicação (-0,7%) e 
os prestados às famílias 
(-1,5%), com o primeiro 
anulando parte do ganho de 
4,7% registrado nos quatro 
últimos meses de 2020; e 
o segundo, com a segunda 
taxa negativa seguida, teve 
perda acumulada de 5,5%, 
subtrai parte do avanço ob-
tido entre agosto e novem-
bro de 2020 (68,5%).

A média móvel trimes-
tral subiu 1% no trimestre 
encerrado em janeiro de 
2021 frente ao mês ante-
rior, mantendo a trajetória 
ascendente iniciada em ju-
lho do ano passado.

Entre os setores, ain-
da frente ao mês anterior, 
quatro das cinco atividades 
mostraram resultados posi-
tivos neste mês, com des-
taque para os serviços pro-
fissionais, administrativos 
e complementares (1,9%), 
seguido pelos transportes, 
serviços auxiliares aos trans-
portes e correio (1,6%); ser-
viços prestados às famílias 
(0,8%); e informação e co-
municação (0,2%).

Em sentido oposto, a úni-
ca atividade em queda foi a 
de outros serviços (-1,3%), 

interrompendo a trajetória 
ascendente observada des-
de julho de ano passado.

Em janeiro de 2021, o 
volume do setor de serviços 
recuou 4,7% frente a janeiro 
de 2020, a décima primeira 
taxa negativa seguida para 
este tipo de indicador. Houve 
retração em quatro das cinco 
atividades e crescimento em 
34,3% dos 166 tipos de ser-
viços investigados.

Entre os setores, os ser-
viços prestados às famílias 
(-27,6%) exerceram a in-
fluência negativa mais im-
portante, pressionados pela 
queda nas receitas dos ra-
mos de restaurantes; hotéis; 
serviços de bufê; e ativida-
des de condicionamento 
físico. Os demais recuos 
vieram dos serviços pro-
fissionais, administrativos 
e complementares (-6,7%), 
dos transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e 
correio (-4%) e dos outros 
serviços (-2,2%).

O recuo nos serviços 
profissionais, administra-
tivos e complementares 
deveu-se, principalmente, à 
queda de receita das empre-
sas de agências de viagens; 
administração de progra-
mas de fidelidade; soluções 
de pagamentos eletrônicos; 
organização, promoção e 
gestão de feiras, congressos 
e convenções; e atividades 
de vigilância e segurança 
privada.

Nos transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e 
correio, o recuo é explicado 
pela queda de receita das em-
presas de transporte aéreo, 

rodoviário coletivo e metro-
ferroviário (todos de pas-
sageiros); correio nacional; 
concessionárias de rodovias; 
e estacionamento de veículos.

Para outros serviços, o 
recuo é explicado pelas per-
das em empresas de coleta 
de resíduos não perigosos 
de origem doméstica, urba-
na ou industrial; atividades 
auxiliares dos seguros, da 
previdência complementar 
e dos planos de saúde; e re-
paração e manutenção de 
computadores e de equipa-
mentos periféricos.

A única contribuição po-
sitiva desse mês ficou com 
o setor de informação e 
comunicação (1,7%), im-
pulsionado, sobretudo, pelo 
aumento de receita das em-
presas pertencentes aos ra-
mos de portais, provedores 
de conteúdo e ferramentas 
de busca na Internet; desen-
volvimento e licenciamento 
de softwares; outras ativida-
des de telecomunicações; e 
suporte técnico, manuten-
ção e outros serviços em 
tecnologia da informação.

Regionalmente, 12 das 27 
unidades da federação tive-
ram expansão no volume 
de serviços em janeiro de 
2021, na comparação com 
dezembro de 2020, acom-
panhando o avanço (0,6%) 
observado no Brasil na sé-
rie com ajuste sazonal.

As expansões mais rele-
vantes vieram do Distrito 
Federal (10,9%), São Pau-
lo (0,5%) e Minas Gerais 
(2,6%). A Bahia (-6,3%) 
teve a principal retração em 
termos regionais.



Negócios & Empresas 5Monitor Mercantil   l  Quarta-feira, 10 de março de 2021

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115, SALAS 365-D, 367-D, 369-D, LÂMINA I,
3º ANDAR, CASTELO, RIO DE JANEIRO – RJ - C.E.P.: 20020-903 -

Tel.: (21) 3133-2383 - E-mail: cap22vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por

CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER
inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95

em face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no
CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do

PROCESSO Nº 0092451-12.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) ANNA ELIZA DUARTE DIAB JORGE – Juíza Titular da
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão
Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos
os interessados e em especial ao(s) Executado(s) e promitentes
compradores, que será realizado o público leilão eletrônico pelo
Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com
escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro,
RJ. CEP: 20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366,
(21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor
igual ou superior a avaliação será no dia 05/04/2021 às 13h, e não
havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda
pela melhor oferta será no dia 08/04/2021 às 13h, onde o lanço
inicial será por valor igual ou superior a 50% da avaliação, sendo
certo que os lances serão realizados exclusivamente através do
portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as
propostas para arrematação de forma parcelada serão recebidas
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de
Avaliação Indireta de fls. 259/260, ora impugnado pela Estimativa
de fls. 268/269 e homologado às fls. 281: APARTAMENTO Nº 1204,
BLOCO A, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, 280, TIJUCA,
RIO DE JANEIRO, RJ, MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE REGISTRO
DE IMÓVEIS SOB O Nº 42.794 E NA PREFEITURA SOB O Nº
1.254.364-1 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 86m². DESCRIÇÃO: Do
Prédio – O Edifício possui 12 (doze) andares, 08 (oito)
apartamentos por andar, play, salão de festas, três elevadores
(dois sociais e um de serviço), portaria 24hs, construção do ano
de 1998. Do imóvel – O imóvel possui área edificada de 86m²,
conforme disposto no Carnê do IPTU de 2020 e direito a uma vaga
de garagem, conforme descrito no RGI. Possui Três quartos,
banheiro social, sala, cozinha e dependências de empregada,
conforme informação de Mônica da Administração do Condomínio.
DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e
11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m
do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a rua Projetada
A, por onde também fazem testada e pela qual distam 263,34m e
289,34m da esquina da rua Projetada A com o alinhamento ímpar
da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m da divisa dos fundos
da casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia, medindo o lote 10,
38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, em duas medições,
a 1ª de 24,00m com frente para aquela rua e a 2ª com 14,00m em
ligeira curva, limitando com o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/
A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva externa, pela rua
Projetada A; 49,50m à direita, confrontando com o lote 11; e 53,50m
a esquerda, confrontando com uma área destinada a serviços
públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão
de Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela rua projetada A, em
duas medições, a 1ª de 9,00m em curva externa e a 2ª em reta de
20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o lote 12 da Imobiliária
Nova York S/A; 49,50m a esquerda, confrontando com o lote 10. DA
AVALIAÇÃO: Assim, ante as pesquisas levadas a efeito na região
através do site imobiliário ZAP Imóveis para tomada de preço de
imóveis semelhantes ao avaliando, considerando-se a sua
localização, dimensões, padrão do logradouro e idade, foi avaliado
o imóvel objeto de leilão em 04/01/2021 no valor de R$ 526.500,00
(quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos reais) ,
correspondentes a 148.101,26 UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O
IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão
Enfiteutica atualizada em 16/02/2021, constam débitos de IPTU
no valor total aproximado de R$ 4.997,37 (Quatro mil, novecentos
e noventa e sete reais e trinta e sete centavos); Constam Débitos
de FUNESBOM inerentes aos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020 cuja soma monta no valor aproximado de R$ 573,92
(Quinhentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos);
Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 08/03/2021
perfaz a quantia de R$ 31.467,65 (trinta e um mil, quatrocentos e
sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), sendo certo
que todos os débitos acima apresentados, serão atualizados no
ato do leilão. OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE
O RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta

no AV-2 da matricula nº 42.794 da Certidão de ônus reais do 10º
Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda
em favor de Paulo Emílio Maksoud e s/m Neuza Maria Mourilhe
Maksoud, contudo, conforme disposto na Sentença proferida nos
Embargos à Execução Nº 0023428-42.2018.8.19.0001 às fls. 162/
164, restou estabelecido que: “...Rejeito as preliminares suscitadas.
O documento de fls. 69/74 comprova que o Embargante permanece
como proprietário do imóvel, eis que não foi outorgada aos
promissários compradores a escritura definitiva de compra e venda.
Em que pese estar registrada no RGI a promessa de compra e
venda, não comprovou o Embargante a imissão destes na posse
do imóvel, o que se mostra imprescindível para afastar sua
legitimidade passiva nos autos da execução em apenso,
considerando que a propriedade permanece consolidada em suas
mãos....”; Que constam registradas no R-13 e R-14 as penhoras
em favor do Município do Rio de Janeiro; Que por meio da referida
certidão está demonstrada a cadeia dominial do imóvel, de onde
se extrai que o atual proprietário é o executado, conforme se vê no
R-23; Consta no R-25 o registro da penhora da execução que
determinou o presente leilão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o réu foi
citado da Execução conforme index. 123/124; Que no index. 175
consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi
Lavrado no index.  182; Que o Réu foi intimado da Penhora no
index. 180; Que o laudo de avaliação foi homologado no index.
281. LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo
com as datas e horários previstos no presente edital, sendo certo
que os horários considerados neste edital serão sempre o fuso
horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão
na modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e
ofertar seus lances online através do site do Leiloeiro Público
Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e
se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial,
podendo a mesma enviada pelo leiloeiro, e deverá ser paga no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a confirmação da
arrematação. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.

Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
8.1 – Em relação a preferência na arrematação, observar-se-á
ainda o artigo 892, §§ 2º e 3º, do CPC. DO PAGAMENTO DA
ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o valor apurado será
depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito
as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do CPC. 2. O valor
da comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser
pago diretamente a ele pelo arrematante. 2.1. O arrematante deverá
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a
5%, que será devido nos casos de arrematação ou adjudicação, o
qual não está incluso no montante do lance. 2.2. Será devido ao
Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a
realização do leilão, que serão deduzidas do produto da
arrematação, ou no caso de arrematação pelo exequente na forma
do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente que deverá
depositar imediatamente na conta corrente do Leiloeiro o valor
das despesas realizadas no leilão. 3. Outrossim, na hipótese de
sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as
partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, §
3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com
reembolso integral das despesas adiantadas para sua realização.
4.  Caso haja interessados em participar do leilão através de
oferecimento de lances para pagamento parcelado, poderá
apresentar ao Leiloeiro através do e-mail
sergiorepresas@gmail.com a proposta de aquisição do bem,
sempre antes do início de cada leilão, por escrito, na forma do Art.
895 do NCPC e seguintes, e não havendo lances on-line para
pagamento a vista, a proposta parcelada de maior valor, com maior
valor de entrada e menor quantidade de parcelas será declarada
como lance vencedor, devendo o arrematante no prazo de até 24
horas efetuar o pagamento referente ao valor da entrada mediante
guia judicial, sendo certo, que o início do pagamento das parcelas
para quitação do saldo remanescente, será após trinta dias o
pagamento do valor da entrada, em parcelas mensais e
sucessivas, corrigidas pelo índice da poupança, depositando-as
em conta-judicial à disposição do Juízo deste processo (CPC, art.
895, § 1º, 2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como garantia
na forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os
interessados que a proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado
(art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6. Cientes os interessados que
os débitos fiscais atrelados ao imóvel serão sub-rogados no
produto da hasta, na forma do Art. 130, § Único do CTN c/c §1º do
art. 908 do CPC. 7. Ficam sob encargo dos respectivos
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da
propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas
as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e
as despesas com segurança do imóvel (quando existentes)
passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo
arrematante.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi
expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s)
Executado(s) intimado(s) da hasta pública, se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital, na forma do art. 889,
892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado no
site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 09 de
março de 2020. Eu _ T.J.J. datilografei e eu  _ , titular subscrevo.
(ass) ANNA ELIZA DUARTE DIAB JORGE – Juíza Titular.

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

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstração do Resultado Abrangente em

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em Reais)

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Tanque Participações S.A. 
(“Cia.”) é uma S.A., de capital fechado, estabelecida e domiciliada no Brasil, 
com sede no RJ/RJ. Constituída em 12/12/19. Tem como atividade econô-
mica holdings de instituições não-financeiras. 2. Apresentação das DF’s e 
principais práticas contábeis: 2.1. Declaração de conformidade (com 
relação às normas do CPC): As principais políticas contábeis aplicadas na 
preparação destas DF’s estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplica-
das de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indica-
do de outra forma. 2.2. Base de apresentação: As DF’s foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas de acordo com a NBC TG 1000-(R1) Contabi-
lidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 
1.255/10. Sua preparação requer o uso de certas estimativas contábeis críti-
cas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Cia. 
no processo de aplicação das políticas contábeis. A emissão destas DF’s foi 
autorizada pela Diretoria em 04/01/21. 2.3. Moeda funcional: Os itens incluí-
dos nas DF’s são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a empresa atua (moeda funcional). As DF’s estão apre-
sentadas em reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Cia. 2.4. 
Caixa equivalente de caixa: Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários 
e aplicações financeiras. Para que uma aplicação financeira de curto prazo 
seja qualificada como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade 
imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante 
risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-
-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto 
prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição. 
Em sua maioria, são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor 
justo por meio de resultado”. 2.5. Instrumentos financeiros: Classificação: 
A Cia. classifica seus instrumentos financeiros com base no propósito, finali-
dade e características pelos quais foram adquiridos mensurando inicialmente 
pelo valor justo. Subsequentemente os ativos financeiros são classificados 
entre custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
e valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros são apresentados 
como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 
12 meses após a data do balanço. Reconhecimento e mensuração: O re-
conhecimento de um ativo financeiro ocorre na data em que a Cia. se torna 
parte das disposições contratuais do instrumento. Os investimentos são, ini-
cialmente, reconhecidos pelo valor justo e posteriormente classificados entre 
o custo amortizado ou valor justo por meio do resultado ou outros resultados 
abrangentes, de acordo com suas características e objetivos. Os ativos fi-
nanceiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos 
investimentos tenham sido realizados ou tenham sido transferidos; neste úl-
timo caso, desde que a Cia. tenha transferido, significativamente, todos os 
riscos e os benefícios da propriedade. 2.6. Classificação circulante e não 
circulante: Os ativos e passivos no balanço patrimonial são classificados 
como circulante quando mantidos principalmente para negociação e quando 
se espera realizá-los dentro de 12 meses após o período de divulgação. Os 
demais ativos e passivos são classificados como não circulantes. Os ativos e 
passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante. 
2.7. Tributação: A Cia. é tributada pelo lucro real. A provisão para IR e CS 
está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro 
apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despe-
sas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não 
tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para IR e CS 
são calculadas nas alíquotas vigentes no fim do exercício. 2.8. Demonstra-
ções de fluxo de caixa: Foi preparada pelo método indireto. 
3. Caixa e equivalente de caixa: 2020 2019
Caixa fundo fixo 1.000 1.000

1.000 1.000
4. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social em 31/12/20, no 
valor de R$ 1.000,00, totalmente subscrito e integralizado, está representado 
por 1.000 ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal. 5. Contingên-
cias: A Cia. no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos 

judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. A Administração, apoiada 
na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em 
pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a 
expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a ne-
cessidade ou não da constituição de provisão para contingências. Não existe 
nenhum questionamento judicial nas matérias de ordem trabalhista, tributária 
e cível contra a Cia.. 6. Avais e garantias: A Cia. não prestou garantias ou 
participou de quaisquer transações como interveniente garantidora durante o 
exercício de 2020 e 2019. 7. Eventos subsequentes: Em 18/01/21, foi assi-
nado um instrumento de emissão de R$150.000.000,00 divididos em 150.000 
Debêntures, entre a Tanque Participações S.A. e a Oliveira Trust Distribuido-
ra de Títulos e Valores Mobiliários S.A..
Relatório do Auditor Independente sobre as DF’s: Aos Acionistas e Admi-
nistradores da Tanque Participações S.A. RJ/RJ. Opinião: Examinamos as 
DF’s da Tanque Participações S.A. (“Cia.”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/20 e 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas. Em nossa opinião, as DF’s acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Tanque Participações S.A. em 31/12/20 e 2019, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
as IFRS emitidas pelo IASB. Base para opinião: Nossa auditoria foi condu-
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
DF’s”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo CFC 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 nos-
sa opinião. Responsabilidades da Administração e da governança pelas 
DF’s: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação das DF’s de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as 
IFRS emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de DF’s livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou por erro. Na elaboração 
das DF’s, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da 
Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das DF’s, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das DF’s. Responsabilidade do auditor pela auditoria das DF’s: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DF’s, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-

gurança 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 re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas DF’s. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamen-
to profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante, nas DF’s, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 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 representações 
falsas intencionais; • Obtivemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Cia.; • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas DF’s ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não 
mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das DF’s, inclusive as divulgações e se as 
DF’s representam as correspondentes transações e os eventos de manei-
ra compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 22/01/21. BDO RCS 
Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/O-1; Henrique Herbel de 
Melo Campos - Contador CRC 1 SP 181.015/O-3.

Ativo Nota explicativa 2020 2019
Circulante: Caixa e equivalentes de caixa 3 1.000 1.000
Total do ativo 1.000 1.000
Passivo e patrimônio líquido Nota explicativa 2020 2019
Circulante - -
Patrimônio líquido: Capital social 4 1.000 1.000
Total do passivo e patrimônio líquido 1.000 1.000

2020 2019
Receita Líquida - -
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas - -

- -
Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos 
impostos - -
Resultado financeiro
Receitas financeiras - -
Despesas financeiras - -

- -
Lucro operacional antes do IR e da CS - -
IR e Contribuição Social - -
Lucro líquido do exercício - -

31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais) 2020 2019
Lucro líquido do exercício - -
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício - -

Capital 
Social

Reserva 
legal

Lucros 
líquidos 

acumulado Total
Constituição de capital em 12/12/19 1.000 - - 1.000
Resultado do exercício em 2019 - - - -
Saldos em 31/12/19 1.000 - - 1.000
Resultado do exercício em 2020 1.000 - - 1.000
Saldos em 31/12/20 1.000 - - 1.000

2020 2019
Resultado do exercício - -
Ajustes
Resultado ajustado - -
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo operac. - -

- -
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais - -
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Integralização de capital - 1.000
(=) Caixa líquido proveniente das ativ. de investimentos - 1.000
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
(=) Caixa líquido proveniente das ativ. financiamentos - -
(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa - 1.000
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício - -
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício - 1.000
(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa - 1.000
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Demonstração do resultado do exercício - Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto - 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.
CNPJ no 02.150.453/0001-20

Balanço Patrimonial - Exercícios findos em  
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

1. Contexto operacional: A OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A. foi 
constituída em 15 de agosto de 1997 como Sociedade Limitada e 
transformada em Sociedade por Ações em 2002. Tem como objeto social: 
Prestação de serviços de consultoria e assessoria na elaboração de estudos 
de viabilidade e no planejamento e estruturação de operações financeiras, 
bem como de consultoria na intermediação, na fiscalização e no controle 
de ativos; prestação de serviços de controle e expedição de cobrança 
simples de ativos de terceiros; assessoria a credores e/ou devedores, em 
reestruturação de dívidas; assessoria a empresas e instituições financeiras 
na emissão pública de valores mobiliários; participação no capital de 
outras sociedades; representação de credores em operações estruturadas 
(Trustee); e a prestação de serviço de administração de bens de terceiros, 
fundos de investimentos e a administração de carteira de valores mobiliários. 
2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras: As 
demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos e orientações 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Na elaboração 
das demonstrações financeiras foram utilizadas estimativas e premissas na 
determinação do montante de certos ativos, passivos, receitas e despesas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Os resultados 
efetivos podem ser diferentes das estimativas e premissas adotadas. As 
demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 27 
de janeiro de 2021. 3. Descrição das principais práticas contábeis: 
(a) Apropriação de receitas e despesas e destinação do resultado: O 
regime de apuração do resultado é o de competência, o qual estabelece 
que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados 
dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se 
correlacionarem, independentemente do pagamento ou recebimento. 
A destinação do resultado ocorre ao final do exercício, assim como a 
constituição de reservas. (b) Moeda funcional e moeda de apresentação: 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais. O 
Real é a moeda funcional e de apresentação da empresa. As informações 
apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para o milhar mais 
próximo, exceto quando indicado de outra forma. (c) Caixa e equivalentes 
de caixa: Estão compostas por disponibilidades, em moeda nacional, e 
aplicações interfinanceiras de liquidez imediata, com alta liquidez e risco 
insignificante de mudança de valor justo, com prazo de vencimento igual ou 
inferior a 90 dias. (d) Títulos e valores mobiliários: São classificados na 
categoria de “valor justo por meio do resultado”, com a finalidade de serem 
ativa e frequentemente negociados, sendo ajustados, diariamente, ao valor 
justo computando-se a valorização ou desvalorização em contrapartida 
a adequada conta de receita ou despesa, no resultado do exercício. (e) 
Provisões para perdas esperadas: É constituída com base em perdas 
prováveis de créditos a receber, com base na análise de risco individual 
das contas a receber de cada cliente e seu montante é considerado pela 
Administração suficiente para cobrir eventuais perdas na realização dos 
créditos. (f) Outros passivos e ativos (circulantes e não circulantes): 
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que 
seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia 
e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é 
reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 
São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e 
passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou 
liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. i. Permanente: i.1) O Ativo imobilizado 
é registrado pelo custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada, 
pelo método linear, com base nas taxas de depreciação divulgadas na nota 
explicativa 6(i). i.2) O Ativo intangível é registrado pelo custo de aquisição, 
deduzido da amortização acumulada calculada mensalmente pelo prazo de 
5 anos. ii. Tributação: As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes 
impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
Nome do tributo Sigla Alíquotas
Contribuição para o Programa de Integração Social PIS 0,65%
Contribuição para o Financiamento da 
 Seguridade Social COFINS 3,00%
Imposto Sobre Serviços ISS 2 a 5%
O Imposto de Renda e a Contribuição Social é apurado no regime fiscal 
de “lucro presumido” e foram calculados sobre 32% da Receita Bruta de 
prestação de serviços, adicionada das demais receitas, calculados e pagos 
trimestralmente, com base nas alíquotas de 15% e 9% respectivamente, 
com adicional de 10% para o Imposto de Renda, após redução de R$ 240 
da base de cálculo. 4. Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores 
mobiliários estão classificados como a valor justo por meio do resultado e 
referem-se a aplicações em letras financeiras do tesouro e cotas de fundos 
de investimentos.
Descrição Vencimento Quantidade 31/12/2020 31/12/2019
Letras financeiras 
 do tesouro 01/03/2023 112  1.202  1.172 
Fundo OT Soberano (a)  -  2.560  4.883 7.839 
Total  2.672  6.085 9.011 

(a) A carteira do fundo OT Soberano é composta, substancialmente, por 
letras financeiras do tesouro e operações compromissadas, com lastro em 
títulos públicos. As cotas do fundo não têm prazo de carência para resgate. 5. 
Outros créditos: (i) Composição do saldo por natureza:
Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Serviços prestados a receber(a) 2.399 1.731 
Adiantamentos e antecipações salariais 13 7 
Adiantamento para despesas 6   43 
Impostos e contribuições a compensar 99 93 
Outros 2 -
Total 2.519 1.874
(a) Refere-se ao saldo a receber, de curto prazo, notadamente por serviço de 
agente fiduciário. (ii) Composição do contas a receber por classificação 
de risco:
  31/12/2020 31/12/2019
Nível de Percentual   Provisão  Provisão
risco provisão Saldo para perdas Saldo  para perdas
A 0% - - - -
AA 0,5%  8  -  100  -
B 1% 59  - 33  -
C 3% 27   1   216  6 
D 10% 180  18  22  2 
E 30% 67  20  59  18 
F 50% 40  20  22  11 
G 70% - - 54  38 
H 100%   2.018    2.018  1.225  1.225 
    2.399    2.077  1.731  1.300 
(iii) Movimentação da provisão para perdas esperadas, associada ao 
contas a receber por serviços prestados: A provisão é constituída com 
base em perdas prováveis de créditos a receber, com base na análise de 
risco individual das contas a receber e seu montante é considerado suficiente 
para cobrir eventuais perdas na realização de contas a receber de clientes.
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2018 (938)
Constituição (1.273)
Reversão 911
Saldo final em de dezembro de 2019  (1.300)
Constituição  (1.820)
Reversão   1.043 
Saldo final em 31 de dezembro de 2020 (2.077)
6. Ativo não circulante: Estão assim compostos, representados 
substancialmente pelo imobilizado de uso e licença de uso. i. Imobilizado 
de Uso:
Item Taxa de depreciação a.a. 31/12/2020 31/12/2019
Instalações 10% 167 167
Móveis e Equipamentos de Uso 10% 362 362
Sistema de Comunicação 10% 68 74
Sistema de Processamento Dados 20% 345 348
Sistema de Segurança 20% 15 15
(-) Depreciações Acumuladas - (730) (679)
  Total   227 287
ii. Intangível:
Item Taxa de amortização a.a. 31/12/2020 31/12/2019
Software 20% 139 139
(-) Amortização   (137) (134)
  Total  2 5
iii. Outros direitos e bens:
Item 31/12/2020 31/12/2019
Outros 20 30
  Total 20 30
   Total Geral 249 322
 7. Obrigações sociais e estatutárias: Refere-se aos dividendos a pagar aos 
acionistas da Companhia 
Saldo em 31/12/2018 6.768
Dividendos pagos (30.425)
Dividendos a pagar 2019 29.354
Saldo em 31/12/2019 5.697
Dividendos pagos (34.186)
Dividendos a pagar 2020 30.851
Saldo em 31/12/2020 2.362
8. Obrigações fiscais e previdenciárias : O saldo deste grupo está 
composto da seguinte forma:  
 Descrição 
31/12/2020 31/12/2019
IRPJ e CSLL a pagar sobre o lucro tributável 1.501 1.369
Impostos s/ faturamento (ISS/Pis/Cofins) 373   333 
Impostos e contribuições sobre salários   204    174 
Impostos sobre serviços de terceiros 1  1 
Total 2.079  1.877 
9. Outras obrigações a pagar: O saldo deste grupo está composto da 
seguinte forma:
Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Férias 424 331
13º Salário complementar - 1
FGTS sobre férias 34 26
INSS sobre férias 111 85
Participações nos lucros 690 634
Adiantamento de clientes 89 56
Total 1.348 1.133
10. Receita bruta de prestação de serviço
Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Taxa de administração 25.424 24.132
Serviços qualificados 17.364 12.957
Sistema de controle de contrato 6.578 7.104
Outros 1.167 2.605

 50.533 46.798
11. Impostos sobre o faturamento
Descrição 31/12/2020 31/12/2019
ISS 2.101 1.937
COFINS 1.515 1.404
PIS 327 304
 3.943 3.645
12. Imposto de renda e contribuição social: A seguir apresenta-se o 
demonstrativo da apuração da despesa de imposto de renda e contribuição 
social: 

Descrição 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Receita de prestação 
 de serviço 50.533 46.798 50.533   46.798 
Rendimento de 
aplicações 
 financeiras tributáveis

130 383 130 383

Receita bruta 50.663 47.181 50.663 47.181
Base de cálculo - 
Contribuição 
 social e IRPJ

16.301 15.358 16.301 15.358

15% IR e 9% CSLL 2.445 2.304 1.467 1.382
Base de cálculo para 
 adicional do IR 16.061 15.118 -
  10% adicional de IR 1.606 1.512 - -
(=) Despesas do 
Imposto de 
 Renda e da 
Contribuição Social

4.051 3.816 1.467 1.382

13. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social subscrito e 
integralizado da Companhia em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 1.200.120 
(um milhão, duzentos mil e cento e vinte reais), representado por 2.624.489 
(Dois milhões, seiscentas e vinte e quatro mil, quatrocentas e oitenta e nove) 
ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal, de titularidade de 
domiciliados no país. b) Destinação do lucro líquido e reservas de lucros: 
(i) Dividendos: O Estatuto social da Companhia, atualmente, determina 
a distribuição de 100% do lucro líquido do exercício para pagamento de 
dividendos obrigatórios as ações ordinárias, após apropriação da Reserva 
Legal.  Assim, ao longo de 2020, a administração “ad referendum” da AGO 
aprovou as contas do exercício, realizando a distribuição de dividendos 
no montante de R$ 30.851, que representa a totalidade do lucro líquido 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. (ii) Reservas de lucros: 
A Companhia apropria 5% do lucro líquido auferido em cada exercício 
para a formação da Reserva Legal, até que o saldo desta reserva atinja 
o limite estabelecido na Lei societária. c) Valor patrimonial das ações: 
O valor patrimonial das ações das ações ordinárias no exercício findo em 
31 de dezembro de 2020, correspondem a R$ 0,457277 (quatrocentos e 
cinquenta e sete mil duzentos e setenta e sete milionésimos) por ação. *Valor 
apresentado com seis casas decimais, em reais e arredondado para baixo. 
14. Despesas administrativas: As despesas administrativas são compostas 
como abaixo demonstrado:
Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Aluguéis  (475)  (460)
Tributárias  (88)  (80)
Depreciação  (73)  (89)
Água, energia e gás  (72)  (77)
Custódia  (64)  (100)
Advogados  (54)  (69)
Serviços técnicos  (43)  (41)
Material de consumo  (39)  (24)
Consultoria  (27)  (38)
Cartório  (24)  (35)
Publicações  (19)  (20)
Refeições e lanches  (16)  (14)
Auditoria  (14)  (20)
Comunicações  (14)  (7)
Seguros  (12)  (7)
Brindes e presentes  (10)  (26)
Manutenção  (8)  (8)
Serviços de terceiros  (7)  (22)
Viagens  (6)  (15)
Condução  (4)  (6)
Certificações ambientais  (4)  -   
Outras  (1)  (7)
  (1.074)  (1.165)
15. Remuneração dos administradores: A remuneração dos 
administradores é composta pelos pagamentos de pró-labores, que são 
contabilizados em despesa de pessoal no valor de R$ 50 (2019= R$ 52). 
16. Gerenciamento de riscos e de capital: A administração definiu uma 
estrutura e estabeleceu políticas e normas internas para o gerenciamento 
de riscos e capital decorrentes de suas operações e atividades, mantendo 
uma postura conservadora em relação à exposição de risco. As atividades 
de gestão de risco e capital são realizadas em conjunto com todo do Grupo 
Oliveira Trust. 17. Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019, a Companhia não possuía operações próprias com 
instrumentos financeiros derivativos em aberto. 18. Partes relacionadas: 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 não houve 
transação com partes relacionadas. 19. Outros assuntos: (i) Recursos sob 
administração: Em 31 de dezembro de 2020, os patrimônios líquidos dos 
fundos sob Administração da Companhia totalizavam R$ 8 bilhões (2019 – R$ 
5 bilhões) (ii) Efeito do coronavírus sobre as demonstrações financeiras: 
A administração da Companhia acompanha as recomendações do Ministério 
da Saúde, das Autoridades Federais, Estaduais e Municipais, assim como os 
normativos do da Receita Federal do Brasil que tratam dos efeitos e impactos 
da pandemia do COVID -19, decretada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), desde o dia 11 de março de 2020. Para a preservação da segurança e 
saúde dos colaboradores, seus familiares, prestadores de serviços e clientes, 
a Companhia adotou rígidos protocolos de segurança nos locais de trabalho, 
em conformidade com as recomendações das autoridades públicas, assim 
como trabalho remoto em larga escala de seus colaboradores. Até o momento, 
não foi identificado impacto negativo e relevante nas demonstrações 
financeiras em virtude dos efeitos da pandemia do COVID -19. 20. Eventos 
subsequentes: Não ocorreram até a presente data eventos que pudessem 
alterar de maneira significativa as demonstrações financeiras. 

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

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

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

demonstrações financeiras.

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

Capital Reservas 
 de lucros Lucros

social Legal acumulados Total
Em 31 de dezembro 2018 1.000   200 - 1.200 

Lucro do exercício  - - 29.354 29.354 
Distribuição de lucros  - -   (29.354)  (29.354)
Em 31 de dezembro 2019 1.000   200 - 1.200 
Mutações do período - - - -
Em 31 de dezembro 2019 1.000 200 - 1.200

Lucro líquido do exercício - - 30.851 30.851
Distribuição de lucros - -   (30.851) (30.851)

  -
Em 31 de dezembro 2020 1.000   200 - 1.200 
Mutações do período - - - -

    Nota 31/12/2020 31/12/2019
     

Receita bruta da prestação 
 de serviços 10  50.533  46.798 
( - ) Descontos concedidos     (150)   (242)
( - ) Impostos sobre o faturamento 11 (3.943) (3.645)

 
Receita líquida da prestação 
 de serviços    46.440  42.911 

 
Receitas/despesas operacionais   (10.164)  (8.733)
Despesas de pessoal   (8.175) (7.027)
Despesas administrativas 14  (1.074) (1.165)
Outras receitas operacionais   4  62 
Provisão p/outros créditos de 
 liquidação duvidosa 5   (777)   (362)
Perda de créditos não recuperados     (142)   (241)

 
Lucro antes do resultado 
 financeiro e tributos sobre o lucro    36.276  34.178 

Resultado financeiro 93 374
Receitas financeiras 137 388
Despesas financeiras (44) (14)

 
Tributos sobre o lucro 12  (5.518)  (5.198)
Imposto de renda e contribuição 
 social correntes (5.518) (5.198)

Lucro líquido dos exercícios  30.851  29.354 
Número de ações 2.624.489 2.624.489 
Lucro por ação, em Reais 11,76 11,18 

Nota 31/12/2020 31/12/2019

Ativo circulante 6.740 9.585 
Disponibilidades 213 -
Títulos e valores mobiliários 4  6.085  9.011 
Outros créditos 5  2.519  1.874 
(-) Provisão para perdas esperadas 5iii (2.077) (1.300)

Ativo não circulante 6 249 322 
Imobilizado de uso 6i 227 287 
Imóveis de uso 8a 957 966 
(-) Depreciação acumulada   (730)   (679)

Intangível 6ii 2 5 
Ativos intangíveis 139 139 
(Amortização acumulada)   (137) (13)
Outros direito e bens 6iii  20  30 

Total do Ativo 6.989 9.907 

Passivo Circulante 5.789 8.707 
Obrigações sociais e estatutárias 7  2.362  5.697 
Obrigações fiscais e previdenciárias 8  2.079  1.877 
Outras obrigações 9  1.348  1.133 

Patrimônio líquido 1.200 1.200 
 Capital social 13a  1.000  1.000 
 Reserva legal 200 200 
Total do Passivo 6.989 9.907 

Demonstração das mutações no patrimônio líquido - 
Exercícios findos em 31 de dezembro 2020 e 2019  

(Em milhares de reais)

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis 
 em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  

(Em milhares de reais, exceto quando especificado)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício 30.851 29.354 
Depreciação 73 89 
Provisão para perda esperada 777 362 
Lucro líquido ajustado  31.701  29.805 
(Aumento)redução em contas do ativo
  Títulos e valores mobiliários 2.926   151 
  Outros créditos   (645)   (597)
Total do aumento /redução contas do ativo 2.281   (446)
Aumento(redução) em contas do passivo
  Obrigações fiscais e previdenciárias 202 373 
  Outras obrigações   215   546 
Total do aumento /redução contas do passivo 417 919
Recursos líquidos provenientes das atividades 
 operacionais  34.399  30.278 

Fluxo das atividades de investimento
 Aquisição de imobilizado - (12)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento  - (12)

Fluxo das atividades de financiamento
 Dividendos distribuídos (34.186) (30.425)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamento (34.186) (30.425)

Aumento (redução) das disponibilidades   213   (159)
Caixa e equivalentes de caixa - início - 159 
Caixa e equivalentes de caixa - final 213  - 
Aumento de caixa e equivalente de caixa   213   (159)

José Alexandre Costas de Freitas - Diretor - CPF: 008.991.207-17
Carlos Henrique Correa Sismil - Diretor - CPF: 011.896.377-58
Jorge Cezar P. Derossi - Contador - CRC-RJ: 084173/O-1 
CPF: 011.966.457-79

Demonstrações dos resultados abrangentes - 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Em milhares de reais)
2020 2019

Lucro do exercício 30.851 29.354 
Resultados abrangentes
Variação no valor de mercado dos ativos financeiros ao 
 valor justo por outros resultados abrangentes - -

  
     

Resultado abrangente total 30.851 29.354 

Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores 30.851 29.354 
Resultado abrangente total 30.851 29.354 

Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, 
acompanhado das respectivas Notas Explicativas. A OLIVEIRA TRUST SERVICER agradece a todos os que contribuíram para o resultado alcançado. A Diretoria.

Imposto de Renda Contribuição Social

Serasa: 61,4 milhões são inadimplentes no Brasil

O ano de 2020 regis-
trou, pela primei-
ra vez em quatro 

anos, uma queda no total de 
brasileiros inadimplentes. O 
montante de negativados em 
dezembro de 2020 chegou 
a 61,4 milhões, 3,1% a me-
nos com relação) ao mesmo 
mês do ano anterior. Este é 
o menor número desde ju-
nho de 2018, quando o total 

de brasileiros inadimplentes 
chegou a 61,2 milhões. Em 
abril de 2020, pouco depois 
do início da pandemia, 65,9 
milhões de pessoas tinham 
contas vencidas e não pagas 
no país, o que representava 
41,8% do total de brasilei-
ros acima de 18 anos. Já no 
último mês do ano, 38,6% 
da população adulta estavam 
inadimplentes.

O economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi, co-
menta que 2020 trouxe uma 
série de desafios, mas tam-
bém ajudas relevantes para 
a população. “No início da 
pandemia, tivemos um pi-
co na inadimplência graças 
às dificuldades econômicas 
que o país enfrentava, agra-
vadas pelas incertezas do 
que poderia acontecer com 

a paralização dos setores da 
economia. Porém, os paga-
mentos do auxílio emergen-
cial, a manutenção da baixa 
taxa de juros e mais facilida-
de para renegociação expli-
cam por que, mesmo numa 
crise sem precedentes que o 
Brasil continua vivendo, a 
inadimplência caiu”.

A queda de 12,2% no 
total dos compromissos 

vencidos e não pagos jun-
to aos bancos, financeiras 
e cartões, fez com que a 
representatividade destas 
no setor financeiro regis-
trasse a menor participa-
ção da série histórica ini-
ciada em 2018, ficando em 
35,7% em dezembro/20. 
São consideradas as tran-
sações em aberto feitas em 
Bancos e Cartões (27,3%) 

e Financeiras (8,4%). Já 
o setor de Utilities (água, 
luz e gás) teve um aumen-
to da representatividade, 
indo de 20,4% em dezem-
bro/19 para 23,6% no úl-
timo mês do ano passado. 
Também os setores de Te-
lecom e o Varejo aumenta-
ram suas participações no 
total das dívidas em atraso 
no ano passado.
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. JOÃO EDUARDO LIMA CHRISTIANES DE PÁDUA, brasileiro, casado, administrador de empre-
sas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20258911 SSP/RJ, devidamente inscrito no CPF/ME sob o 
nº 110.892.947-86, DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 
de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de Diretor na GENIAL INVESTIMENTOS CORRETO-
RA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº 27.652.684/0001-62.  
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Pro-
tocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por 
aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na for-
ma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na 
página do Banco Central do Brasil na internet); selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licen-
ciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB; Selecionar, no campo “Des-
tino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – DEORF/RJ. BANCO 
CENTRAL DO BRASIL - Departamento de Organização do Sistema Financeiro – DEORF/RJ 
- Av. Presidente Vargas, 730 – 19º andar – Centro - CEP 20071-900 – Rio de Janeiro - RJ.  
digep.deorf@bcb.gov.br. São Paulo, 5 de março de 2021.

Três perguntas: FecomércioSP quer 
reforma tributária que simplifique
Por Jorge Priori

A Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços 

e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomércioSP) 
foi fundada em 1938. Ela 
representa 1,8 milhão de 
empresários, que respon-
dem por cerca de 10% do 
PIB e geram em torno de 
10 milhões de empregos. 
A Fecomércio é respon-
sável por defender os 
interesses de empresas de 
todos os tamanhos, como 
micros, pequenas, médias 
e grandes. Ela sabe como 
poucos dos problemas do 
atual sistema tributário 
brasileiro e da importância 
da Reforma Tributária.

Para entendermos a 
visão da FecomércioSP 
sobre esse assunto tão 
importante e complexo, 
conversamos com Sarina 
Sasaki Manata, asses-
sora jurídica da entidade 
e advogada especializada 
em direitos tributário e 
previdenciário, sobre os 
principais problemas do 
atual sistema tributário 
brasileiro, como esses 
problemas deveriam ser 
atacados pela Reforma 
Tributária e se uma 
reforma que simplifique 
o sistema já poderia ser 
considerada um avanço.

Na opinião da Feco-
mércioSP, quais são os 
principais problemas do 
atual sistema tributário 
brasileiro?

Há anos, discutimos 
e nos empenhamos em 
simplificar o atual modelo 
de pagamento de tributos 
no país. Concretizar essa 
simplificação, no entanto, 
parece sempre encon-
trar subterfúgios. O atual 
sistema tributário brasileiro 
é complexo, burocrático, 
com umas das maiores car-
gas tributárias mundiais e 
considerada uma das piores 
sistemáticas de pagamento 
de tributos de todas as 
nações, segundo o Banco 
Mundial.

Como esses problemas 
deveriam ser atacados 
pela Reforma Tributária?

As PECs 45 e 110 – 
que tratam do tema e tra-
mitam, respectivamente, 
na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal – 
têm como justificativas 
assegurar simplificação, 
transparência, equidade 
e um melhor ambiente 
de negócios no Brasil. 

Analisemos, a seguir, o 
que sugere cada uma.

A primeira (PEC 
45/2019) cria o Imposto 
sobre Bens e Serviços 
(IBS) e o Imposto Seleti-
vo (IS), com extinções de 
PIS, Cofins, IPI, ICMS e 
ISS. Os dois são tributos 
federais (IBS e IS), dentre 
os quais o IBS não admite 
concessão de benefí-
cios fiscais, mas prevê a 
devolução de créditos às 
famílias de baixa renda, 
em substituição à deson-
eração da cesta básica. A 
alíquota é uniforme para 
todos os bens e serviços, 
podendo variar entre 
estados e municípios, já 
que estes têm autonomia 
para definir a alíquota 
correspondente ao atual 
ICMS e ao ISS. O prazo 
para implementação é de 
dez anos, com progressiva 
redução dos atuais tribu-
tos e sua substituição pelo 
IBS, sendo dois anos de 
teste.

Já a segunda (PEC 
110/2019) cria o Im-
posto sobre Operações 
com Bens e Serviços 
(IBS, tributo estadual) e 
o Imposto sobre Bens 
e Serviços Específicos 
(IS, tributo federal), com 
extinções de PIS, Pasep, 
Cofins, IPI, IOF, Cide-
Combustíveis, Salário-
Educação, ICMS e ISS. O 
IBS também não admite 
concessão de benefícios 
fiscais, porém, há ex-
ceções, como os casos de 
alimentos, medicamentos 
e educação. A alíquota 
é padrão, aplicada de 
maneira uniforme no 
território nacional, mas 
pode ser diferenciada em 
relação a determinados 
bens ou serviços. O prazo 
de implementação é de 
seis anos, com progres-
siva redução dos atuais 
tributos e sua substituição 
pelo IBS, sendo um ano 
de teste.

No ano passado, o Poder 
Executivo também apre-
sentou a sua proposta, o 
PL 3887/2020, que insti-
tui a Contribuição Social 
sobre Operações com Bens 
e Serviços (CBS), com 
extinções de PIS, Pasep e 
Cofins e cuja alíquota seria 
de 12%. Atualmente, as 
contribuições substituídas 
têm alíquotas de 9,25%, no 
regime não cumulativo; e 
de 3,65%, no regime cumu-
lativo.

Uma reforma tribu-
tária que apenas simpli-
fique o sistema tribu-
tário brasileiro poderia 
ser considerada um 
avanço?

Na contramão do que se 
espera, as propostas em de-
bate no Congresso Nacio-
nal resultam em aumento 
da carga tributária, o que 
é inimaginável cogitar no 
atual cenário econômico de 
perdas históricas. Isso sem 
contar com o fato de que o 
contribuinte terá de con-
viver e arcar com custos 
financeiros e de obrigações 
acessórias – com duas 
escriturações, no caso das 
duas PECs, de seis a dez 
anos, o que não se con-
figura como um processo 
de simplificação.

Com relação ao PL 
3.887/2020, há uma 
forte elevação da carga 
tributária, já que grande 
parte das prestadoras de 
serviços não terá direito a 
crédito, resultando no au-
mento de cerca de 320% 
da atual carga tributária 
nos recolhimentos de PIS 
e Cofins, também inad-
missível.

Mesmo sendo favorável 
à reforma, a Fecomercio-
SP entende que, diante da 
crise causada pela pan-
demia, este não seja o mo-
mento para discutir uma 
ampla Reforma Tributária, 
uma vez que o cenário ex-
ige ações governamentais 
em caráter de emergên-
cia para que a economia 
possa se reconstruir. Mais 
ainda, considera funda-
mental a Reforma Admin-
istrativa para conter os 
gastos públicos e, a partir 
de então, abrir caminho 
para a reestruturação do 
sistema tributário nacio-
nal. 

Cabe destacar que, antes 
da crise, a FecomercioSP 
entregou ao Poder Público 
um conjunto de propos-
tas viáveis de simplifica-
ção tributária, com foco 
na segurança jurídica e na 
desburocratização do atual 
sistema. Medidas estas que já 
poderiam ter sido postas em 
prática – mas, infelizmente, 
não obtiveram, ainda, o 
apoio do governo. Enquanto 
isso, permanecemos com o 
peso da corrente tributária 
amarrada ao ambiente de 
negócios nacional, cada vez 
mais ávido por mecanismos 
que destravem o desenvolvi-
mento.

ANP faz operação de fiscalização 
em 21 cidades do NE

A Agência Nacional 
de Petróleo e Gás 
(ANP) fiscalizou 

60 agentes econômicos, 
como revendas de combus-
tíveis e de gás de cozinha 
(GLP), nos Estados de Ser-
gipe, Alagoas, Pernambuco 
e Ceará. Foram emitidos um 
total de 28 autos de infração 
em 19 estabelecimentos di-
ferentes e esses resultados 
se referem ao período de 
01/03 a 05/03, mas as fis-
calizações prosseguirão du-
rante todo o ano, informou 
a agência reguladora nesta 
terça-feira.

As infrações mais graves 
foram armazenamento e a 
comercialização do combus-

tível automotivo etanol hi-
dratado combustível (EHC) 
fora das especificações esta-
belecidas na legislação vigen-
te; fornecer, ao consumidor, 
volume de combustível auto-
motivo diverso do indicado 
na bomba medidora (“bom-
ba baixa”); armazenamento 
de combustíveis de forma 
inapropriada; não atender às 
normas de segurança para 
o funcionamento das insta-
lações e ausência de instru-
mentos de análise e disponí-
veis para testes que podem 
ser solicitados pelo consumi-
dor.

As irregularidades verifi-
cadas nessa operação sujei-
tam os infratores a multas 

que variam de R$ 5 mil a 
R$ 5 milhões, além de pe-
nalidades de suspensão de 
funcionamento e revogação 
da autorização. As sanções 
são aplicadas somente após 
processo administrativo, 
durante o qual os agentes 
possuem direito à ampla 
defesa e ao contraditório, 
conforme definido em lei.  
Denúncias relacionadas 
ao mercado de combustí-
veis podem ser enviadas à 
ANP pelo telefone 0800 
970 0267 (ligação gratuita) 
ou pelo Fale Conosco no 
Portal da Agência ((https://
www.gov.br/anp/pt-br/
canais_atendimento/fale-
conosco). 

Prazo para pagamento do Pronampe  
foi estendido de oito para 11 meses

O Ministério da Econo-
mia informou nesta terça-
feira que os bancos poderão 
estender o prazo de carência 
de pagamento do Programa 
Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe) 
de oito para 11 meses. A 
mudança no texto do regu-
lamento foi aprovada pela 
assembleia de cotistas do 
Fundo de Garantia de Ope-
rações (FGO), realizada na 
segunda-feira (8).

Segundo a agência Brasil, 
as empresas que desejarem 
prorrogar a carência da li-
nha do Pronampe devem 
procurar as instituições 
financeiras com as quais 
firmaram os contratos de 
crédito. Para O mnistério 
da Economia, a mudança 

no prazo da carência não 
necessita de aprovação no 
Congresso, porque o trecho 
foi vetado na lei que institui 
o programa e reajustado no 
regulamento do FGO.

O Pronampe foi criado 
em maio do ano passado 
pelo governo federal para 
auxiliar financeiramente os 
pequenos negócios e, ao 
mesmo tempo, manter em-
pregos durante a pandemia 
de Covid-19. As empresas 
beneficiadas assumiram o 
compromisso de preservar 
o número de funcionários 
e puderam utilizar os recur-
sos para financiar a ativida-
de empresarial, como inves-
timentos e capital de giro 
para despesas operacionais.

De acordo com o Mi-
nistério da Economia, o 

programa disponibilizou 
mais de R$ 37 bilhões em 
financiamentos para aten-
der cerca de 520 mil micro 
e pequenos empreende-
dores. “Originalmente, o 
Pronampe permitiu que o 
empreendedor tomasse até 
30% do seu faturamento 
anual em empréstimos com 
as seguintes condições: 
prazo de pagamento de 
36 meses, carência de até 
oito meses e taxa de juros 
de, no máximo, Selic + 
1,25%. As instituições fi-
nanceiras que aderiram ao 
Programa puderam reque-
rer a garantia do Fundo 
Garantidor de Operação 
(FGO), regido pela Lei 
nº 12.087/2009, em até 
100% do valor da opera-
ção”, informou a pasta.

STF mantém sigilo das  
informações no âmbito do RERCT 

No último dia 5 a maio-
ria dos Ministros do Su-
premo Tribunal Federal se 
manifestou na ADI 5729, 
que questiona o sigilo sobre 
informações prestadas ao 
programa de repatriação de 
dinheiro lícito não declara-
do que estivesse sendo man-
tido no exterior (RERCT). 
O posicionamento da Corte 
é no sentido de que a regra 
de confidencialidade previs-
ta na Lei nº 13.254/16 não 
infringe a Constituição Fe-
deral.

A discussão tem ori-
gem no argumento de que 
o sigilo previsto na legis-

lação teria sido utilizado 
para regularizar valores 
de origem ilícita, já que a 
Lei proíbe expressamente 
a divulgação ou a publici-
dade de informações pres-
tadas pelos contribuintes 
que aderiram ao progra-
ma e repatriaram ativos. 
O descumprimento dessa 
determinação teria efeito 
equivalente à quebra de si-
gilo fiscal.

Com isso, foi aprovada 
a seguinte tese: “É cons-
titucional a vedação ao 
compartilhamento de in-
formações prestadas pelos 
aderentes ao RERCT com 

os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, bem 
como a equiparação da 
divulgação dessas infor-
mações à quebra do sigilo 
fiscal”.

Assim, a Secretaria da 
Receita Federal do Bra-
sil e o Banco Central não 
podem compartilhar as in-
formações declaradas no 
âmbito do RERCT com 
as unidades da federação 
e outros órgãos públicos 
de controle, como Procu-
radoria-Geral da Fazen-
da Nacional, Tribunal de 
Contas e Advocacia-Geral 
da União.
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CIEMPA - COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES CNPJ: 33.036.468/0001-95

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para maiores esclarecimentos. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2021. A Diretoria.

Composição do Caixa e Equivalente de Caixa (Conciliação entre DFC e BP):
31/12/2020 31/12/2019

Caixa 1.706,94 4.047,76
Banco 37.635,12 63.187,88
Aplicações Financeiras 1.517.863,90 3.942.567,06
Total: 1.557.205,96 4.009.802,70

Balanço Patrimonial em 31/12/2020 (Comparativo)
ATIVO 31/12/20 - R$ 31/12/19 - R$
Circulante 1.736.434,54 4.188.786,53
Disponibilidades 97.047,37 277.128,85
Contas a Receber 0,00 24.800,00
Tributos e Contribuições a Recuperar 172.609,37 148.639,93
Aplicações Financeiras 1.460.158,59 3.732.673,85
Despesas Meses Seguintes Pagas. 
 Antecipadamente 6.619,21 5.543,90
Não Circulante 68.714.895,42 70.303.834,19
Realizável a Longo Prazo 6.074.298,83 6.074.298,83
Imobilizado 62.640.596,59 64.229.535,36
Total do Ativo 70.451.329,96 74.492.620,72
PASSIVO
Circulante 325.561,80 328.930,39
Fornecedores 3.002,06 3.004,56
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 28.265,56 31.631,65
Outras Obrigações 245.155,93 245.155,93
Provisões 49.138,25 49.138,25
Não Circulante 6.195.056,06 6.150.000,00
Créditos de Diretores e Acionistas 6.195.056,06 6.150.000,00
Patrimônio Líquido 63.930.712,10 68.013.690,33
Capital Social 68.016.066,66 85.016.066,66
Prejuízos Acumulados -4.085.354,56 -17.002.376,33
Total do Passivo 70.451.329,96 74.492.620,72

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2020 (Comparativo)
Receita Operacional Bruta 31/12/20 - R$ 31/12/19 - R$
Receitas Operacionais 318.300,00 435.800,26
(–) Deduções da Receita Bruta -34.946,63 -37.804,67
Receita Operacional Líquida 283.353,37 397.995,59
Lucro Bruto Operacional 283.353,37 397.995,59
Despesas Administrativas -2.454.892,41 -2.407.949,31
Despesas Tributárias -457.834,22 -440.748,58
Despesas de Depreciação e Amortização -1.588.938,77 -1.592.831,83
Outras Receitas Operacionais 1.966,61 9.513,17
Despesas Financeiras -196,30 -1,07
Receitas Financeiras 133.563,49 32.555,78
Lucro Operacional Líquido -4.082.978,23 -4.001.466,25
Outras Despesas 0,00 -737,55
Outras Receitas 0,00 0,00
Resultado do Exercício antes da CS -4.082.978,23 -4.002.203,80
Contribuição Social 0,00 0,00
Resultado do Exercício antes do IR -4.082.978,23 -4.002.203,80
Imposto de Renda 0,00 0,00
Prejuízo do Exercício -4.082.978,23 -4.002.203,80
Prejuízo por Ação: (122.193.923  ações
 ordinárias em 31.12.2020) -0,03 -0,03
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/19 a 31/12/20

Histórico Capital Social
Prejuízos 

Acumulados
Patrimônio  

Líquido
Saldos Iniciais - 31/12/2019 85.016.066,66 -17.002.376,33 68.013.690,33
a) Redução do Capital -17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
a) Prejuízo Líquido do Período – -4.082.978,23 -4.082.978,23
Saldos Finais - 31/12/2020 68.016.066,66 -4.085.354,56 63.930.712,10

Demonstração do Fluxo de Caixa - Ano 2020
Atividades Operacionais 2020
Prejuízo Líquido do Exercício -4.082.978,23
(+) Depreciação e Amortização 1.588.938,77
(=) Prejuízo Ajustado -2.494.039,46
(+) Redução do Contas a Receber 24.800,00
(–) Aumento de Tributos a Recuperar -23.969,44
(–) Aumento em Despesas Pagas Antecipadamente -1.075,31
(–) Redução em Fornecedores -2,50
(–) Redução nas Obrigações Trabalhistas -1.751,75
(–) Redução nas Obrigações Tributárias -1.614,34
(–) Redução do Contas a Pagar 0,00
(+) Aumento de Provisões 0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais -2.497.652,80
Atividades de Investimento
(+) Redução no RLP 0,00
(–) Ingresso no Imobilizado 0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento 0,00
Atividades de Financiamento
(+) Aumento de Créditos de Acionistas 45.056,06
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 45.056,06
Redução Líquida nas Disponibilidades -2.452.596,74
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa em  31.12.2019 4.009.802,70
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa em  31.12.2020 1.557.205,96
Variação das Disponibilidades -2.452.596,74

Notas Explicativas: 1. Conformidade: As Demonstrações Contábeis ora 
apresentadas, foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras 
de Contabilidade estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em 
específico a NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas, em consonância com a Lei das Sociedades por Ações, e demais 
Orientações e Interpretações Técnicas. 2. Contexto Operacional: A Compa-
nhia foi constituída em 23/02/1965, com denominação de Ciempa - Companhia 
de Empreendimentos e Participações, tendo como objetivo social principal a 
participação em outras sociedades como quotista ou acionista, entre outros. 
3. Circulantes - Ativo e Passivo: Compreendem os direitos e obrigações com 
vencimento até o final do exercício seguinte. 4. Ativo Não Circulante - Reali-
zável a Longo Prazo: Compreende os direitos realizáveis após o término do 
exercício seguinte, referente a: 4.1 - Créditos e valores a receber de clientes; 4.2 
- Aplicações financeiras de longo prazo, mantidas até o vencimento. 5. Ativo Não 
Circulante - Imobilizado: 5.1 - Registrado pelo valor das aquisições mais as 
correções permitidas até 31.12.1995, menos as depreciações, calculadas pelo 
método linear e utilizadas as taxas normais permitidas pela legislação vigente; 
5.2 - Propriedades para Investimento: Imóveis para Renda contabilizados neste 
grupo em decorrência da impossibilidade de serem avaliados de forma confiável, 

sem custo ou valor excessivo para a Companhia. (NBC TG 1000 (R1) - seção 
16 - item 16.1); 5.3 - Redução ao Valor Recuperável: A Companhia não possui 
ativos relevantes em que o valor recuperável seja menor que o valor contábil, 
portanto, não foi efetuada qualquer redução (NBC TG 1000 (R1) - seção 27 - 
item 27.5); 5.4 - Depreciações: Não foram constatadas alterações relevantes 
nos prazos de vida útil ou desgastes inesperados nos ativos da Companhia, de 
modo que foram mantidos as taxas e prazos que vinha sendo utilizados (NBC 
TG 1000 (R1) - seção 17 - item 17.19).  6. Imposto de Renda e Contribuição 
Social sobre o Lucro: Face ao resultado negativo apurado no exercício, não 
foram constituídas as provisões para imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro líquido. 7. Passivo Não Circulante: Em 2020 foi efetuado, por 
seu principal acionista, empréstimo no valor total de R$45.056,06 (quarenta e 
cinco mil e cinquenta e seis reais e seis centavos), que permanecem em conta 
de créditos de acionistas à disposição da assembleia para futura deliberação. 

8. Patrimônio Líquido: 8.1 - Neste exercício o capital social foi reduzido me-
diante a absorção de R$17.000.000,00 (Dezessete milhões de reais) do saldo da 
conta de Prejuízos Acumulados, cf. deliberação em AGO/AGEX de 30.04.2020; 
8.2 - Capital social, totalmente integralizado, é constituído por 122.193.923 
(cento e vinte e dois milhões e cento e noventa e três mil e novecentas e vinte 
três) ações ordinárias nominativas no valor de R$0,556623971 cada uma, per-
fazendo um total de R$68.016.066,66 (Sessenta e oito milhões e dezesseis mil 
e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Reconhecemos a exatidão 
das presentes Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas, 
referentes ao exercício social findo em 31/12/2020.
Carlos Ivan Simonsen Leal, Diretor Superintendente, CPF 441.982.057-87, 
Martha Maria de Aratanha Simonsen Leal, Diretora Superintendente, CPF 
091.577.617-01, Claudia Maria Lage, Contadora, CRC-RJ 62.653/O-0, CPF 
821.469.697-68.

MGN INFORMÁTICA S/A 
CNPJ  30.035.836/0001-92

ATIVO 2020 (R$) 2019 (R$)
Circulante  6.097.619,72  6.023.048,26 
    Disponível  762.525,06  1.188.190,53 
    Valores a Receber  1.253.360,33  827.507,49 
    Outros Créditos  4.078.249,06  4.005.125,04 
    Aplicação de Recursos do Exercício Seguinte   3.485,27  2.225,20 
Não Circulante  173.129,27  191.609,95 
    Investimentos  2.757,99  2.757,99 
    Imobilizado  168.881,28  187.361,96 
    Intangíveis  1.490,00  1.490,00 
Total do Ativo  6.270.748,99  6.214.658,21 

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
PASSIVO 2020 (R$) 2019 (R$)
 Circulante  1.627.336,12  1.855.393,91 
   Fornecedores  321.124,57  308.933,32 
   Empréstimos e Financiamentos  324.622,60  476.651,19 
   Provisões  262.140,22  269.228,17 
   Obrigações Fiscais e Sociais  359.301,81  374.031,27 
   Outras Obrigações  360.146,92  426.549,96 
 Não Circulante  1.204.290,99  1.412.285,76 
    Exigível a Longo Prazo  1.204.290,99  1.412.285,76 
 Patrimônio Líquido  3.439.121,88  2.946.978,54 
    Capital Social  1.350.000,00  1.350.000,00 
    Reservas de Lucros  2.089.121,88  1.596.978,54 
 Total do Passivo  6.270.748,99  6.214.658,21 

2020 (R$) 2019 (R$)
 Receitas Operacionais Brutas 14.224.208,63 16.194.469,46
 Deduções Receita Operacional Bruta (1.010.669,48) (1.111.168,40)
 Custos Operacionais (9.631.447,47) (10.175.989,35)
 Receitas Operacionais Líquidas 3.582.091,68 4.907.311,71
 Despesas Operacionais (2.705.218,80) (2.715.742,08)
 Resultado Operacional 876.872,88 2.191.569,63
 Outras Receitas/Despesas Operacionais (55.189,47) (307.738,70)
 Lucro Líquido antes CSLL/IRPJ 821.683,41 1.883.830,93
 Provisão para Contribuição Social (52.289,93) (308.981,89)
 Provisão para o Imposto de Renda (121.249,81) (119.873,48)
 Lucro Líquido do Exercício 648.143,67 1.454.975,56

Edson Roberto Maculan - Diretor Presidente - CPF 048.264.267-04
Celso de Souza Silva - Téc. Contabilidade CRC-RJ 049220/O-1 - CPF 627.390.187-20

Após altas na 
semana passada, 
petróleo cai 1,60%

Governo dos EUA vota nesta  
quarta-feira projeto econômico

O “plano de resga-
te americano”, 
projeto que visa 

colocar US$ 1,9 trilhão na 
economia impulsionado pe-
lo presidente Joe Biden, se-
rá votado nesta quarta-feira 
pela Câmara dos Represen-
tantes. É o terceiro proje-
to lançado pelos Estados 
Unidos para combater os 
impactos provocados pela 
pandemia na economia do 
país.

As pessoas que ganham 
menos de US$ 75 mil por 
ano e os casais casados 
com renda de até US$ 
150 mil por ano receberão 
em breve cheques de US$ 
1.400 por pessoa. O pro-
jeto de lei prevê também 
US$ 1.400 por pessoa res-
ponsável.

Conforme noticiado pe-

lo G1, na versão alterada 
pelo Senado, os pagamen-
tos diminuem progressiva-
mente antes de desapare-
cerem para os indivíduos 
cuja renda chega a pelo 
menos US$ 80 mil e US$ 
160 mil para os casais ca-
sados.

Esta parcela do auxílio 
totaliza cerca de US$ 400 
bilhões para milhões de 
norte-americanos. Esses 
cheques completam outros 
de US$ 600 enviados no 
último plano de US$ 900 
bilhões adotado em dezem-
bro, que veio depois do pla-
no de US$ 2,2 trilhões de 
meados do ano passado. O 
projeto de lei adotado pelo 
Senado prolonga até 6 de 
setembro o pagamento de 
seguro-desemprego adicio-
nal de US$ 300 por sema-

na, que expirava em 14 de 
março.

O governo fornecerá 
créditos sobre impostos 
para cuidados de crianças, 
no valor de US$ 3.600 para 
crianças de até 5 anos e US$ 
3.000 entre 6 e 17 anos. Os 
créditos sobre impostos es-
tarão disponíveis para todos 
os beneficiários com crian-
ças, independentemente de 
sua renda.

Vacinas e escolas

Cerca de US$ 15 bilhões 
serão destinados à vacinação, 
US$ 50 bilhões para testes e 
rastreamento e US$ 10 para 
produzir vacinas. O presi-
dente espera que 100 milhões 
de doses de vacinas sejam 
administradas nos primeiros 
100 dias de mandato.

As escolas receberão 
cerca de US$ 126 bilhões e 
US$ 39 bilhões serão des-
tinados às creches. Muitas 
escolas ficaram fechadas 
por um ano por não po-
derem implementar pro-
tocolos sanitários (ven-
tilação, por exemplo). O 
plano inclui também US$ 
40 bilhões para as univer-
sidades.

Cerca de US$ 350 bi-
lhões serão destinados aos 
governos estaduais e mu-
nicipais, tribos e territó-
rios. O setor gastronômi-
co, um dos mais afetados 
pelas restrições para con-
ter a pandemia, se benefi-
ciará com US$ 25 bilhões. 
A proposta de dobrar o sa-
lário mínimo para US$ 15 
por hora foi eliminada do 
projeto final.

Mercado global de PC crescerá 8% em 2021
O mercado global de 

computadores pessoais – 
PC (incluindo desktops, 
notebooks e tablets) cres-
cerá 8% este ano apesar do 
agravamento da escassez de 
componentes, de acordo 
com o mais recente relató-
rio da empresa de pesqui-
sa de mercado de tecno-
logia Canalys. A empresa 
de Singapura prevê que 
os embarques totais em 
2021 devem atingir 496,8 
milhões de unidades, com 
todas as categorias desfru-

tando de crescimento.
Os atrasos nos pedi-

dos de dispositivos do ano 
passado estão sendo im-
pulsionados pela demanda 
contínua de empregados e 
alunos ainda afetados pelas 
restrições de Covid-19. No 
entanto, os problemas de 
abastecimento persistirão 
ao longo deste ano e serão 
a principal restrição aos ní-
veis de crescimento mais 
elevados, de acordo com o 
relatório.

Segundo a agência Xi-

nhua, componentes cru-
ciais, como monitores e 
outros chips menores que 
controlam os componentes 
internos de PC, enfrenta-
rão um gargalo durante a 
maior parte de 2021 e en-
trando em 2022, deixando 
uma parte significativa de 
demanda não atendida, se-
gundo o relatório.

Entretanto, a competi-
ção por componentes das 
indústrias automóveis, de 
manufatura inteligente e 
de Internet das Coisas in-

teligente colocará pressão 
sobre os fornecedores de 
PCs.

Logística e transporte 
também são fatores limi-
tantes em termos de atendi-
mento à demanda, com os 
fornecedores optando por 
fretes aéreos mais caros pa-
ra ajudar a reduzir o tempo 
de entrega, acrescentou o 
relatório. “Se a indústria pu-
der superar esses problemas 
persistentes, poderemos ver 
níveis de crescimento mais 
altos”, disse a Canalys.

Ao contrário do que 
aconteceu ao longo da se-
mana passada, o petróleo 
fechou em queda nesta ter-
ça-feira. Durante a sessão, o 
óleo chegou a se recuperar 
e inverteu o sinal, mas a alta 
acabou não se sustentando 
diante do corte na previsão 
de crescimento da demanda 
global pelo Departamento 
de Energia (DoE, na sigla 
em inglês) dos Estados Uni-
dos, que ainda informou a 
maior queda anual já regis-
trada da produção ameri-
cana do óleo, informou o 
Estadão.

O petróleo WTI com 
entrega para abril fechou 
em queda de 1,60% (-US$ 
1,04), cotado a US$ 64,01 
o barril, na New York Mer-
cantile Exchange (Nymex). 
Já o Brent para maio recuou 
1,06% (-US$ 0,72), aos US$ 
67,52 o barril, na Intercon-
tinental Exchange (ICE).

A sessão desta terça foi 
marcada pela volatilidade, 
com diferentes fatores in-
fluenciando os ativos. En-
quanto o  dólar fraco e a 
perspectiva de recuperação 
da economia global - co-
mo indicou um relatório da 
Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) di-
vulgado nesta terça - deram 
algum apoio ao petróleo, 
o movimento de correção 
após fortes ganhos em ses-
sões recentes prevaleceu.

Os investidores acompa-
nharam o corte, de 60 mil 
barris por dia (bpd), na pre-
visão de crescimento da de-
manda global por petróleo 

da Administração de Infor-
mação de Energia (EIA), 
órgão ligado ao DoE. Além 
disso, a instituição infor-
mou que a produção média 
diária da commodity nos 
EUA sofreu um recuo de 
8% em 2020, na compara-
ção com 2019, maior queda 
já registrada.

Projeção

Na opinião do chefe de 
mercados de petróleo da 
Rystad Energy, Bjørnar To-
nhaugen, “uma direção mais 
definitiva no preço do óleo 
deve vir em breve”, com a 
divulgação do relatório se-
manal de estoques de petró-
leo nos EUA, que será pu-
blicado na quarta pelo DoE. 
Ainda nesta terça-feira, após 
o fechamento dos mercados 
em Nova York, o American 
Petroleum Institute (API) di-
vulga sua estimativa.

Alguns analistas ainda 
cogitam a possibilidade de 
o mercado estar precifican-
do um possível superaque-
cimento do mercado de pe-
tróleo após o forte avanço 
recente dos contratos.

O Commerzbank cita, 
em relatório a clientes, que 
o provável aumento na pro-
dução da commodity em 
países que não fazem parte 
da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo 
(Opep), em resposta à ex-
tensão dos cortes promovi-
dos pelo cartel, é um dos ris-
cos que apontam para uma 
distorção nos preços atuais, 
segundo informações de 
Dow Jones Newswires.
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