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Tribunal da 
Bolívia manda 
prender 
Jeanine Añez

A agência de notícias bolivia-
na Kawsachun News revelou que 
Jeanine Añez e outros nove altos 
funcionários de seu governo são 
acusados de terrorismo, sedição 
e conspiração no golpe de 2019 
contra Evo Morales. Um tribu-
nal boliviano emitiu mandados de 
prisão para a ex-presidente inte-
rina, que tomou o poder em um 
golpe de Estado no final de 2019, 
ao lado de vários de seus minis-
tros, alertando que são um “risco 
de fuga”.

Añez deixou o cargo no início 
de novembro, quando Luis Arce, 
do Movimento pelo Socialismo 
(MAS), assumiu a presidência, 
tendo vencido uma eleição de for-
ma esmagadora em 18 de outubro. 
A votação foi adiada várias vezes, 
gerando protestos e alimentando 
temores de uma virada ainda mais 
longe da Democracia.

Ex-senadora da região de Beni, 
nordeste da Bolívia, Añez subiu 
ao poder no caos de novembro 
de 2019, quando uma campanha 
coordenada por forças nacionais 
e internacionais tentou anular a 
reeleição do então presidente Evo 
Morales no mês anterior.

Só depende da assinatura de Bolsonaro

Redução de jornada volta 
para segurar emprego
Programa deve seguir mesmas regras do ano passado

Estava na mesa do presi-
dente Jair Bolsonaro a 
medida provisória que 

recria o Benefício Emergencial 
(BEm). Com isso, empresas e 
trabalhadores poderão voltar a 
negociar redução de jornada e sa-
lários. O programa implementado 
no início da pandemia impediu 
uma explosão de demissões no 
setor formal. Ao final do ano, o 
número de empregos com cartei-
ra assinada chegou a ter um leve 
crescimento.

O BEm terá duração de dois 
meses, podendo ser prorrogado 
por mais dois, e permitirá redução 

nos mesmos percentuais de 2020: 
25%, 50% e 70%. A informação 
é da colunista Carla Araújo, do 
UOL.

Permanecia, nesta sexta-feira, 
dúvida sobre a origem dos recur-
sos para bancar o programa. Há a 
possibilidade de que as últimas du-
as parceladas sejam pagas usando 
recursos do seguro-desemprego, 
o que prejudicaria o trabalhador 
em caso de demissão posterior. A 
adesão ao BEm deve implicar es-
tabilidade por tempo proporcio-
nal ao da redução salarial, como 
ocorreu ano passado.

Na quinta-feira, o ministro 

Paulo Guedes prometeu, além do 
Benefício Emergencial, a volta 
do Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe). Falou 
também em outras medidas, sem 
especificar. Disse que serão anun-
ciadas pelo presidente Jair Bolso-
naro mais adiante.

Pesquisa divulgada nesta sexta-
-feira pelo XP/Ipespe revela que 
63% dos entrevistados acreditam 
que a economia do país está indo 
no caminho errado, 6 pontos per-
centuais a mais que na pesquisa de 
fevereiro. Fatos & Comentários, 
página 3

Bolsonaro, pressionado, segue com 
impopularidade em viés de alta

A anulação das condena-
ções do ex-presidente 
Lula antecipou o debate 

eleitoral. Diante das mudanças no 
tabuleiro político, o governo passou 
a enfatizar a defesa da vacina contra 
a Covid, o que foi visto como uma 
mudança de postura. A volta de Lu-
la à condição de presidenciável tem 
sido vista com desconfiança por li-
berais, devido à postura dele contra 
privatizações e também por conta 
da possibilidade de haver reestati-
zações de subsidiárias da Petrobras, 

algo que ficou nas entrelinhas do 
discurso do ex-presidente.

O mercado pressiona por mais 
privatizações e reformas que afe-
tam os funcionários públicos. É 
a conta apresentada para oferecer 
uma sobrevida ao governo. A cri-
se sanitária e a percepção da infla-
ção têm um peso significativo na 
reprovação de Bolsonaro.

Por outro lado, o megaespe-
culador alemão-americano Mark 
Mobius disse, em entrevista à BBC 
News Brasil, que um governo lide-

rado por Lula não assusta os inves-
tidores, e que se o que chama de 
populismo resultar em crescimento 
e investimento, “tanto melhor”.

Diversas pesquisas divulgadas 
esta semana mostram a elevação 
da impopularidade de Bolsona-
ro, apesar de variações negativas 
ainda dentro da margem de erro. 
O percentual de pessoas que ava-
liam a gestão como ruim/péssima 
é de 43,4%; 31,2% consideram o 
governo bom/ótimo e 25,5% ava-
liam como regular.

Diretoria da 
Petrobras terá 
aumento maior 
que a inflação

A Petrobras pretende ampliar 
em 8,57% o valor destinado à re-
muneração do alto escalão da em-
presa entre abril de 2021 e março 
de 2022. Ao todo, serão separados 
R$ 47 milhões para esta despesa.

“Enquanto a direção da empre-
sa reserva milhões ao pagamento 
de bônus à sua diretoria – mesmo 
diante da brutal crise econômica 
e social do país – os petroleiros 
tiveram reajuste salarial zero este 
ano, com aplicação do INPC (Ín-
dice Nacional de Preços ao Con-
sumidor) apenas em setembro de 
2021, para um acordo (coletivo 
de trabalho) com validade de dois 
anos”, destacou o coordenador 
geral da Federação Única dos Pe-
troleiros (FUP), Deyvid Bacelar.

Congresso 
deve deliberar 
sobre 30 vetos 
esta semana

O presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), confir-
mou pelo menos cinco propostas 
que estarão na pauta da sessão 
remota do Plenário da próxima 
terça-feira (16). Pacheco também 
convocou para quarta e quinta-
-feira sessão remota do Congres-
so Nacional, cuja pauta inclui 36 
vetos presidenciais, informa a 
Agência Senado.

Entre as propostas a serem ana-
lisdas pelos senadores está a que 
trata de recursos para a saúde (PLP 
10/2021), a que previne fraudes 
na vacinação (PL 496/2021) e a 
que combate a diferença salarial 
entre homens e mulheres que 
exerçam atividades idênticas na 
mesma função na empresa (PLC 
130/2011).

Entre os mais de 30 vetos que 
trancam a pauta do Congresso, o 
mais antigo é o VET 56/2019 – 
Parcial, que derrubou 22 dispositi-
vos do chamado pacote anticrime, 
(PL) 6.341/2019, transformado 
na Lei 13.964, de 2019. Um dos 
pontos mais debatidos foi a cria-
ção da figura do juiz de garantias. 
Um dos artigos vetados triplicava 
a pena para crimes na internet de 
injúria, calúnia e difamação.

Outro veto polêmico é o que 
atingiu 18 dispositivos do Marco 
Legal do Saneamento Básico, o 
PL 4.162/2019, transformado na 
Lei 14.026, de 2020.

Wikipedia/CCValter Campanato /ABr
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O futuro do 
lítio boliviano 

está nas mãos de 
dois homens: Evo 

Morales e Luis 
Arce

Adiamento 
dos pagamentos 

dos tributos é 
medida para evitar 

fechamento de 
empresas

O assalto ao ouro branco
Por Edoardo 
Pacelli

A Bolívia, um dos 
países mais pobres 
da América Latina, 

está literalmente sentado 
sobre enorme fortuna. Ter-
ra rica em vastíssimas jazi-
das de ouro, prata, níquel, 
cobre, cádmio, urânio e, so-
bretudo, lítio, o novo “ouro 
branco”.

E a indústria automobi-
lística elétrica deseja o lítio, 
vorazmente. Trata-se de um 
tesouro, porém, que tam-
bém pode ser a condenação 
do país latino-americano, 
assim como o petróleo foi 
para a Venezuela. O cobiça-
do mineral, do qual a Bolí-
via detém o primeiro depó-
sito no mundo, é a base das 
baterias verdes: antes, era 
usado para telefones celula-
res, agora, para movimentar 
carros ecológicos. Um ne-
gócio de bilhões de dólares 
que atrai de tudo: máfias, 
narcotraficantes, especu-
ladores da CIA e de Wall 
Street.

Afinal, a Bolívia, an-
tes mesmo de ser Bolívia, 
sempre foi saqueada. Ini-
cialmente, começaram os 

conquistadores espanhóis 
do rei Carlos I, quando no 
reino havia apenas Castela, 
Leão e Aragão. Os navios 
de Francisco Pizarro, líder 
faminto pelo ouro indígena, 
partiam para o Panamá, vin-
dos das colônias do Caribe, 
fundadas por Cristóvão Co-
lombo, quase 40 anos antes. 
Do Panamá, Pizarro conti-
nuou a pé com uma expe-
dição de sessenta homens, 
cruzando a Colômbia, o 
Equador, o Peru e parte da 
Amazônia. Em 1530, Pizar-
ro chegou à atual Bolívia 
e lá encontrou tanta prata 
que, com ela, pavimentou 
as ruas de Madrid.

Hoje, o lítio é o ouro 
branco da Bolívia, é mais 
cobiçado do que petróleo 
e diamantes. A produção 
do lítio poderia quase supe-
rar a produção da folha de 
coca – o primeiro produto 
nacional – e fazer com que 
os camponeses, que, há sé-
culos, estão vinculados ao 
seu cultivo, e são apoiados, 
nisso, pelo ex-presidente 
Evo Morales, se direcionem 
à atividade de mineração do 
precioso metal.

O político indígena, per-
seguido por fraudes eleito-
rais no golpe de 2019, foi 

o primeiro defensor dos 
campos de coca, ao mesmo 
tempo que fazia com que 
o povo acreditasse que a 
ONU e os Estados Unidos 
queriam obrigá-lo a conver-
ter o cultivo da coca ao cul-
tivo do milho.

Agora, Morales, tendo 
voltado a La Paz, depois de 

um ano de exílio, protegi-
do na Argentina, quer que 
o Estado Plurinacional da 
Bolívia se transforme numa 
Eldorado do lítio e, auto-
maticamente, das baterias 
para a indústria automotiva.

A recente descoberta de 
que, logo abaixo do Salar de 
Uyuni, o maior deserto sal-
gado do mundo, haveria en-
tre 50% e 70% dos recursos 
mundiais de lítio deu início 
à corrida para a Bolívia. Ca-
vando alguns centímetros 
no solo duro e milenar de 
sal, que se estende por 10 
mil quilômetros quadrados, 

emergem fragmentos de 
um mineral brilhante e pra-
teado: o lítio. Sinal de que o 
subsolo está rico dele.

Joguem fora as velhas, 
pesadas e tóxicas baterias 
de níquel-cádmio, pois, 
agora, a economia verde 
se apaixonou pelo lítio. Seu 
preço nunca parou de subir: 
há 20 anos, uma tonelada 
valia US$ 350; hoje, depois 
do boom dos smartphones 
e dos primeiros carros elé-
tricos, os vendedores estão 
pedindo mais de US$ 10 
mil. E o valor aumenta, en-
quanto no subsolo da Bolí-
via deve haver pelo menos 
120 milhões de toneladas.

Evo Morales construiu 
uma fábrica de US$ 6 mi-
lhões para a extração de 
carbonato de lítio, em 2008. 
Desde então, extraiu cerca 
de 50 toneladas de mate-
rial por ano. Muito pouco 
para satisfazer o apetite vo-
raz das montadoras que se 
abastecem, principalmen-
te, da China, que tem me-
nos lavouras, mas fábricas 
mais específicas, produzin-
do mais rápido e fixando 
o preço do lítio nas bolsas 
mundiais.

A Bolívia é uma terra 
explorada desvergonhada-

mente pelos colonialistas, 
tão odiados por Morales. 
Foi saqueada de pessoas, 
recursos naturais e, acima 
de tudo, metais preciosos. 
Agora, os novos bárba-
ros são as multinacionais 
americanas e australianas, 
líderes da extração de lítio, 
com as quais, como ensina 
o caudilho vermelho, Hu-
go Chávez, nunca devemos 
negociar, mas nacionalizar, 
sem piedade.

Felizmente, porém, Mo-
rales não está mais no co-
mando, embora pareça ser 
a eminência cinzenta da po-
lítica boliviana. No entanto, 
ninguém no governo de 
La Paz quer que toda essa 
imensa riqueza seja desper-
diçada por uma ideologia 
corrupta, que produz po-
bres, como tem acontecido, 
por décadas, com o petróleo 
venezuelano, usado como 
moeda de troca, com preju-
ízo, para comprar todos os 
bens primários no exterior, 
pois não há indústria de re-
fino adequada, isenta de su-
borno.

Em um tuíte famoso, 
Elon Musk, presidente da 
Tesla, também quer colocar 
as mãos no lítio. Morales 
chegou a acusá-lo de estar 

com os americanos por trás 
do golpe de 2019, apelidado 
de golpe de lítio, que o tirou 
da presidência, abrindo es-
paço para novas eleições.

Morales, após o exílio ar-
gentino na casa de Cristina 
Kirchner (a Argentina é o 
segundo país sul-americano 
com maiores depósitos de 
lítio), voltou a La Paz, no 
final de novembro, e se en-
controu com o presidente 
Luis Arce, seu ex-ministro 
da Economia por 13 anos. 
Arce, no final de 2020, 
apresentou um plano de 
exploração do ouro bran-
co, que prevê, para 2030, 
41 novas unidades de ex-
tração nos departamentos 
de Potosi e Oruro. Morales 
queria construir apenas oito 
usinas com a empresa chi-
nesa Xinjiang Tbea Group-
-Baocheng, talvez para re-
duzir o desastroso impacto 
ambiental em Salar de Uyu-
ni, um paraíso naturalista.

O futuro dos bolivianos, 
que querem uma fatia da 
riqueza do lítio, está agora 
nas mãos de dois homens: 
Evo Morales e Luis Arce.

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

editor da revista Italiamiga.

Novos prazos para regularização da dívida ativa da união
Por Gilson J. 
Rasador

Enquanto os con-
tribuintes, muitos 
dos quais bastante 

fragilizados, ansiavam por 
um programa de recupera-
ção fiscal, senão amplo nos 
moldes dos antigos Refis, 
Pert e outros, mas que lhes 
possibilitassem superar a 
crise econômico-financeira 
decorrente da pandemia 
causada pelo Coronavirus 
(Covid-19), as medidas ado-
tadas no âmbito do Gover-
no Federal para regulariza-
ção das dívidas tributárias 
que se acumularam vêm 
sendo restritivas.

De fato, a Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional 
– PGFN publicou, no ano 
de 2020, diversas portarias, 
dentre as quais cabe citar em 
especial a Portaria PGFN 
21.562, que consolidou ações 
para auxiliar os devedores 

na regularização unicamente 
de débitos tributários inscri-
tos em dívida ativa da União 
(DAU), para contribuintes 
que aderissem ao programa 
até 29/12/2020.

Recentemente, a PGFN 
fez publicar nova Portaria, 
de 2.381, de 26/2/2021, re-
abrindo o prazo para adesão 
ao Programa de Retomada 
Fiscal, o qual permanecerá 
aberto no período de 15 de 
março a 30 de setembro de 
2021, e poderão ser inclu-
ídos débitos inscritos em 
dívida ativa da União até 31 
de agosto de 2021.

Dentre as ações refe-
ridas e consolidadas pela 
portaria de 2020 e reitera-
das pela portaria de 2021, 
estão a “transação extra-
ordinária” realizada por 
adesão, e a “transação ex-
cepcional” prevista pela 
Portaria PGFN  14.402, de 
16/6/2020, para débitos de 
até R$ 150 milhões.

Os objetivos que a Fa-

zenda Nacional pretende 
alcançar com essas medi-
das são, dentre outros, (i) 
a manutenção da atividade 
produtiva, do emprego e 
da renda dos trabalhadores; 
(ii) assegurar a cobrança de 
créditos tributários de for-
ma ajustada à capacidade 
de geração de receitas pelos 
devedores; e (iii) que a co-
brança de créditos seja rea-
lizada de forma menos gra-
vosa para as pessoas físicas.

A “transação excepcional” 
levará em consideração o grau 
de recuperabilidade dos cré-
ditos inscritos em dívida ativa 
da União, a ser mensurado a 
partir da situação econômica 

e da capacidade de pagamen-
to dos devedores, mensurada 
com base nas informações 
digitais (ECF, EFD, EFD-
-Contribuições, eSocial e ou-
tras) prestadas aos órgãos da 
Receita Federal.

A recuperabilidade dos 
créditos tributários é clas-
sificada em quatro tipos, a 
saber: (i) tipo A – créditos 
com alta perspectiva de re-
cuperação; (ii) tipo B – cré-
ditos com média perspecti-
va de recuperação; (iii) tipo 
C – créditos considerados 
de difícil recuperação; e (iv) 
tipo D – créditos considera-
dos irrecuperáveis.

De acordo com as nor-
mas da Procuradoria, o 
impacto da Covid-19 na ge-
ração de resultados da pes-
soa jurídica, em qualquer 
percentual de redução, será 
considerado para medir a 
capacidade de pagamen-
to das dívidas tributárias 
e, consequentemente, para 
concessão de prazos e des-

contos para cumprimento 
das obrigações.

Importante ressaltar que 
o ingresso no Programa de 
Retomada Fiscal é possível 
apenas para devedores com 
débitos inscritos em dívida 
ativa da União, sobre os quais 
incidem, além de multa de 
mora de 20% e dos juros pela 
taxa Selic, os chamados “en-
cargos legais” em percentual 
também de 20% sobre total 
atualizado do débito.

Os débitos em cobrança 
na Receita Federal do Brasil 
não poderão ser incluídos 
no referido programa en-
quanto não encaminhados 
à Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional para inscri-
ção na chamada DAU.

Não é demais reiterar, 
porém, que a difícil situa-
ção econômico-financeira 
enfrentada por toda a socie-
dade motive que as autori-
dades fazendárias auxiliem 
as classes e setores mais afe-
tados a encontrar soluções 

para enfrentar a crise.
A aprovação de auxílio 

emergencial para a população 
de baixa ou nenhuma renda e 
o adiamento do vencimento 
e a facilitação para o paga-
mento dos impostos, contri-
buições e taxas, são medidas 
urgentes, sob pena de um 
número ainda maior de em-
presas cerrarem as portas.

Bom lembrar que so-
mente empresas ativas ge-
ram empregos, renda e 
contribuem para reduzir os 
custos sociais, especialmen-
te com seguro-desemprego 
e gastos com saúde pública 
que, ao fim e ao cabo, reca-
em sobre toda a sociedade.

Portanto, motivos não 
faltam para evitar o fecha-
mento de empresas, e o 
adiamento dos prazos para 
pagamentos dos tributos é 
medida que contribui so-
bremaneira para isso.

Gilson J. Rasador é advogado 
tributarista.



3Monitor Mercantil   l  Sábado, domingo e segunda-feira, 13, 14 e 15 de março de 2021 Conjuntura

FATOS &
COMENTÁRIOS

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

TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.214.014/0001-33 - NIRE 33.3.0016636-0

Assembleia Geral Ordinária - Primeira Convocação: O Presidente do 
Conselho de Administração da TELESPAZIO BRASIL S.A. convoca os 
Senhores Acionistas para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 8 de abril de 2021 às 10h (dez horas), na sede da Companhia, 
situada na Av. Rio Branco, 1/1803, CEP 20090-003, Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; e (iii) eleger os administradores. Comunicamos que se encontram 
à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que 
se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 11 de março de 2021.  
Jean Marc Gardin - Presidente do Conselho de Administração.

AAPUL-RJ
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores representantes das agências associadas 
à AAPUL-RJ - Associação das Agências de Publicidade Legal do Rio de 
Janeiro, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 
10:00h, em 1ª convocação e às 10:30h em última convocação do dia  
18 de março de 2021, na Avenida Presidente Wilson, 231  - 9º andar  - 
Sala de Reunião 3 - Centro - RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia:
1 - Prestação de contas;
2 - Eleição de Diretoria;
3 - Assuntos gerais.
Em cumprimento ao Artigo 23 dos Estatutos Sociais da AAPUL-RJ, só 
poderão tomar parte das deliberações, votar e serem votados, os sócios 
que estiverem em dia com suas obrigações sociais.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2021
A DIRETORIA

AAPUL-RJ - ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS 
DE PUBLICIDADE LEGAL

DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPROVERB - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS

PROPAGANDISTAS, PROP. VENDEDORES E VEND. DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RJ.

CNPJ 29.448.621/0001-14 NIRE 33.4.0005625-6
CONVOCAÇÃO DE AGE - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

E AGO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da COOPROVERB - COOPERATIVA DE CONSUMO
DOS PROPAGANDISTAS, PROP. VENDEDORES E VEND. DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RJ, registrada na JUCERJA sob o NIRE
33.4.0005625-6, e inscrita no CNPJ sob o nº. de registro 29.448.621/
0001-14, no exercício das suas atribuições que lhe conferem o Estatuto
Social da COOPROVERB, convoca todos os cooperados para
participarem da AGE – Assembleia Geral Extraordinária e AGO –
Assembleia Geral Ordinária, à ser realizada em sequência após o término
da primeira, no dia 31/03/2021, na sua sede, Rua Raimundo de Farias,
Edifício Nossa Senhora da Conceição, nº 137, sala 103, Centro, Itaboraí
- RJ, CEP 24.800-037, em primeira convocação às 13:00 h com a presença
mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios cooperados; em segunda
convocação às 14:00 h com a presença mínima de metade mais um do
total de sócios cooperados, e em terceira e última convocação às 15:00
h com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem
sobre a ordem do dia. A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1.
Reforma Estatutária; 2. Assuntos gerais. A Ordem do Dia da AGO é a
seguinte: 1. Prestação de contas dos atos da Administração referente
ao exercício de 2020, composta do Relatório de Gestão, Balanço
Patrimonial, Demonstração de Sobras ou Perdas e Parecer do Conselho
Fiscal; 2. Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas Apuradas; 3.
Eleição dos componentes do Conselho fiscal; 4. Assuntos Gerais; Na
data da presente convocação, a cooperativa possui em seu quadro de
cooperados, para efeito de quórum, o total de 20 (vinte) cooperados.

Itaboraí – RJ, 15 de março de 2021.
Sr. Ilson Davi Guedes Ferreira

REQUERIMENTO DE LICENÇA
CYRELA BELGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
17.976.349/0001-66, torna público que requereu à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do
processo nº 23/300.072/2021, Licença Ambiental Municipal para constru-
ção de grupamento residencial multifamiliar, situado na Rua General Polidoro,
nº 68, com frente para a Rua Professor Álvaro Rodrigues - Botafogo.

Bemobi Mobile Tech S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 2 de fevereiro de 2021

(Certidão de seu arquivamento na JUCERJA)
A ata acima mencionada, publicada no Jornal “Monitor Mercantil” e no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 08/02/2021, foi arquivada na Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro, conforme certidão abaixo: “Junta Co-
mercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o arquivamento em 09/02/2021
sob o nº 00004013541. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.”

TERNIUM BRASIL LTDA
CNPJ: 07.005.330/0001-19
AUDITORIA AMBIENTAL

A TERNIUM BRASIL LTDA, torna público que entregou ao Instituto Estadual 
do Ambiente – INEA, em 30/12/2020, Relatório de Auditoria Ambiental dos 
anos de 2019 e 2020 para fabricação de placas de aço em Usina Siderúrgica 
Integrada, com capacidade de 5,0 milhões de toneladas por ano (MTPA) 
e Usina Termelétrica e informa que este estará à disposição para consulta 
na Av. João XXIII, s/nº - Santa Cruz no município do Rio de Janeiro, no 
período de 15/03 à 15/04/2021 horário das 09h às 16h. Informa ainda, que 
o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço 
eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/503467/2010)

Aprovação do Orçamento  
de 2021 entrará na reta final?
Valor das 7.133 emendas supera auxílio emergencial 

As duas próximas 
semanas serão de-
cisivas para a apro-

vação do Orçamento de 
2021. Nestas segunda-feira 
(5) e terça-feira (16), a Co-
missão Mista de Orçamen-
to (CMO) deve votar os 16 
relatórios setoriais que dão 
parecer sobre as emendas 
parlamentares. No domin-
go seguinte (21), o senador 
Marcio Bittar (MDB-AC) 
apresentará o relatório final 
sobre o projeto de lei (PLN 
28/2020) .

A votação da matéria 
na CMO e no Plenário do 
Congresso Nacional está 
marcada para os dias 23 e 
24 de março. É esperado 
que não ocorra adiamento. 
Da aprovação estão relacio-
nadas uma séria de medidas 
destinadas ao enfrentamen-
to da pandemia, como a 
antecipação do13° dos po-

sentdos e pensionistas do 
INSS, a exemplo do que 
ocorreu no ano passado.

Senadores, deputados, 
bancadas estaduais e co-
missões permanentes apre-
sentaram um total de 7.133 
emendas ao Orçamento 
Geral da União. O valor 
solicitado supera os R$ 47 
bilhões, valor que supera 
os R$ 44 bilhões que serão 
destinados ao novo auxílio 
emergencial. A CMO já re-
cebeu 12 dos 16 relatórios 
setoriais que opinam sobre 
o mérito dessas emendas.

Contam com parecer os 
setores de Desenvolvimen-
to Regional; Cidadania e Es-
porte; Agricultura; Turismo 
e Cultura; Defesa; Justiça e 
Segurança Pública; Econo-
mia; Ciência & Tecnologia 
e Comunicações; Meio Am-
biente; Presidência e Re-
lações Exteriores; Minas e 

Energia; e Poderes. Dos R$ 
26,8 bilhões solicitados em 
emendas para essas 12 áre-
as, os relatores acolheram 
um total de R$ 7,8 bilhões 
— o equivalente a 29,2%.

Os parlamentares res-
ponsáveis pelos temas de 
Infraestrutura, Saúde, Edu-
cação e Mulheres, Família 
e Direitos Humanos ainda 
não divulgaram os relató-
rios. Juntas, essas quatro 
áreas respondem por R$ 
20,1 bilhões em emendas 
solicitadas. Em um ano que 
promete ser ainda marca-
do pelo enfrentamento à 
pandemia de coronavírus, 
a área da saúde foi a que 
recebeu o maior pedido de 
emendas: R$ 12,6 bilhões.

Neste ano, os senadores 
são responsáveis por seis 
áreas temáticas, todas com 
relatórios já apresentados à 
CMO. O senador Confúcio 

Moura (MDB-RO) relatou 
o setor de Desenvolvimen-
to Regional. Dos R$ 9,1 bi-
lhões associados ao Minis-
tério de Desenvolvimento 
Regional (MDR) em 2021, 
pouco mais de R$ 2,6 bi-
lhões correspondem a do-
tações condicionadas, que 
dependem de aprovação de 
crédito pelo Congresso.

O valor total representa 
uma redução de 6,3% em 
relação ao que foi propos-
to no projeto orçamentário 
de 2020. “Todas as unida-
des orçamentárias do MDR 
apresentaram decréscimos 
em suas dotações propostas 
para 2021. Com destaque 
para o Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse So-
cial (-37,5%) e para a Em-
presa de Trens Urbanos 
de Porto Alegre (-12,9%)”, 
destaca Confúcio Moura no 
relatório.

PGR recorre de decisão que anulou condenações de Lula
A Procuradoria-Geral da 

República (PGR) apresen-
tou nesta sexta-feira recurso 
contra a decisão do ministro 
Edson Fachin, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que 
na última segunda anulou 
as condenações do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva na Lava Jato.

No recurso, a PGR de-
fende a competência da 
13ª Vara Federal de Curi-
tiba para ter julgado os 
processos em que Lula foi 
condenado, motivo pelo 
qual quer a reversão da de-
cisão pelo ministro. Caso 
isso não ocorra, o órgão 

pede que o caso seja jul-
gado de modo colegiado, 
pelo plenário do Supremo, 
por exemplo.

Na decisão, Fachin afir-
mou que as acusações da 
força-tarefa da Lava Jato 
contra Lula não estão rela-
cionadas diretamente com 
os desvios na Petrobras, 
alvo principal da operação. 
Dessa forma, seguindo pre-
cedentes da Corte, o minis-
tro entendeu que 13ª Vara 
Federal não era competente. 
Ele anulou as condenações 
e remeteu os processos para 
a Justiça Federal em Brasília. 
Pela decisão, ficaram anula-

das as condenações nos ca-
sos do triplex do Guarujá 
(SP) e do sítio em Atibaia. 
Outros dois processos, que 
apuram irregularidades liga-
das ao Instituto Lula, tam-
bém foram remetidos para 
o Distrito Federal.

No recurso da PGR, a 
subprocuradora-geral da 
República Lindôra Araújo, 
que assina a peça, “defen-
de que as denúncias apre-
sentadas pelo MPF tiveram 
sucesso em demonstrar, de 
forma clara, o elo dos fa-
tos investigados nos quatro 
processos com os casos de 
corrupção na Petrobras.” 

Uma das principais teses da 
acusação é que os recursos 
desviados de contratos com 
a Petrobras abasteciam uma 
espécie de “conta-corrente 
geral de propinas”, a partir 
da qual as vantagens inde-
vidas seriam transferidas ao 
ex-presidente.

A PGR argumenta ain-
da que o reconhecimento 
da competência da 13ª Va-
ra Federal para julgar Lula 
“perdurou por um longo 
período de cerca de cinco 
anos”, e que modificar o 
entendimento a essa altura 
geraria instabilidade proces-
sual e insegurança jurídica.

Se a eleição fosse hoje, 
Guedes seguraria lanterna

A anulação da condenação de Lula motivou a realização 
de várias pesquisas eleitorais que, em comum, têm 

o vício deste tipo de levantamento: tentar adiantar para 
hoje um cenário que o eleitor só desenhará daqui a um 
ano ou mais (em 2001, Roseana Sarney era favorita para 
presidente na eleição do ano seguinte; a PF apreendeu R$ 
1,3 milhão na empresa da qual era sócia e a candidatura 
derreteu como picolé neste verão que se finda). Acabam 
as pesquisas servindo para tentar viabilizar (inclusive fo-
nanceiramente) alguns nomes.

Mas, debaixo da espuma, alguns dados podem ser extra-
ídos. Na última pesquisa XP/Ipespe, divulgada nesta sexta-
feira e realizada de 9 a 11 de março, fica a certeza de que, “se 
a eleição fosse hoje”, Paulo Guedes ficaria em último lugar. 
A parcela que acredita que a economia do país está indo no 
caminho errado cresceu de 57%, em fevereiro, para 63% – o 
maior índice desde o início da pandemia, e antes.

A chance de manter o emprego (muito grande + grande) 
desabou de 60% para 52%. As dívidas estão aumentando ou 
aumentando muito para 37% (eram 31% um mês atrás) e dimi-
nuindo ou diminuindo muito para 18% (24% em fevereiro).

Finalmente, 52% dos entrevistados querem, na próxima 
eleição, “que mude totalmente a forma como o Brasil está 
sendo administrado”; 29% desejam “que mude um pou-
co”; somente 15% querem manter isso aí, viu?

5G

A Huawei inaugurou nesta sexta o primeiro laborató-
rio de FTTH –  Fiber to the Home do Estado do RJ, em 
parceria com a Acierj e o Pólen – Polo de Inovação. Fica 
na Unisuam, em Niterói. A empresa planeja instalar 12 
laboratórios, ainda este ano, a fim de gerar mão de obra 
qualificada para trabalhar na infraestrutura de rede 5G 

Litigância

O 23º Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro condenou 
por litigância de má-fé um advogado que tem 246 ações 
idênticas contra a Light. A distribuidora, representada pelo 
Fragata e Antunes Advogados, mostrou que os processos 
têm narrativa semelhante e sem verossimilhança, sendo que 
muitos protocolos apresentados sequer existem. O consumi-
dor condenado terá de pagar multa de 10% do valor da cau-
sa, custas processuais e honorários advocatícios. A sentença 
manda notificar OAB e o Tribunal de Justiça.

Do limão fez um chá

A rede de franquias de bebida Bubble Mix Tea sofreu 
com o fechamento de shoppings no ano passado. Com o 
faturamento em queda, os donos da empresa resolveram 
criar dois novos modelos de franquia: o To Go (micro-
franquia) e o Express (nanofranquia).

Antes de começar a pandemia, a empresa contava com 
25 franquias; 2 fecharam na quarentena. Com os novos 
modelos, a marca conseguiu fechar 2020 com 28 unidades, 
abriu 3 neste início de ano e tem previsão de abrir mais 20 
até o meio de 2021.

Rápidas

Para comemorar o Dia Internacional da Matemática, 
neste domingo, o Instituto de Matemática Pura e Aplica-
da (Impa) realizará, nesta segunda-feira, 11h, o webinário 
“Matemática para Empresas”, pelo canal do instituto no 
YouTube (youtube.com/watch?v=6w1A1cWmz_k) *** 
Aasp realizará nesta na segunda-feira, às 17h, o bate-papo 
“Elas são Tech. O movimento das mulheres na tecnolo-
gia.” Inscrições: mesdamulher.aasp.org.br
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MEIO
AMBIENTE

Ana Rita Albuquerque

JUIZO DE DIREITO DA 04ª VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO HÍBRIDO E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (ART.  879 – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos
da  Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE VISION  RESIDENCE SERVICE
em face de RHINA DE LOS ANGELES BARDI MATAMOROS -
Processo nº.  0034895-49.2014.8.19.0209, passado na forma
abaixo: O DR MARCO ANTÔNIO CAVALCANTI DE  SOUZA - Juiz
de Direito da Vara acima, FAZ SABER o presente Edital aos
interessados, de que no  dia 19/03/2021 e 24/03/2021 a partir
das 15:00 horas, no átrio do Fórum Regional da Barra da Tijuca,
à Av. Luiz Carlos Prestes s/nº - Térreo, Barra da Tijuca/RJ, e através
da Plataforma de Leilões On line - www.gustavoleiloeiro.lel.br,
pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será
apregoado e vendido o imóvel situado na RUA CÉSAR LATTES Nº
260, BLOCO 05,  APARTAMENTO 421, BARRA DA TIJUCA,
Freguesia de Jacarepaguá, AVALIAÇÃO R$  584.860,00
(Quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais).
– O Edital na  integra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos
acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br,

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

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON-LINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (ART.  879 – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos
da  Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO  MARBELLA em face de
NATÁLIA MARQUES DE MIRANDA - Processo nº. 0003891-
86.2017.8.19.0209, passado na forma abaixo: O DR ARTHUR
EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA - Juiz de Direito na Vara acima,
FAZ SABER o presente Edital aos interessados, de que no dia  19/
03/2021 e 24/03/2021 a partir das 12:30 horas, através da
Plataforma de Leilões On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo
Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será
apregoado e vendido o imóvel n° 621, da Rua Ivo Borges,
apartamento 101, AVALIAÇÃO R$  680.000,00 (seiscentos e
oitenta mil reais). – O Edital na integra está afixado no átrio do
fórum,  nos autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas da ESHO – Empresa de Serviços 
Hospitalares S.A. (“Companhia”) que se encontram à disposição dos 
mesmos na sede social da Companhia, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 
5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
CEP 20.220-460, os documentos a que se refere o artigo 133 da  
Lei 6.404/76, a saber, relatório da administração e demonstrações 
financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2021.
Marco Aurélio de Alvim Costa - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

O homem como  
elemento da natureza - 
uma visão ecológica

Tentar superar a visão antropocêntrica hoje predo-
minante nas relações entre homem e natureza pode 

ajudar a ultrapassar os obstáculos do pensamento de que 
os direitos são atribuíveis, em especial, apenas às pessoas 
humanas e melhor concretizar a proteção da natureza da 
qual, queiramos ou não, fazemos parte.

De acordo com a Constituição do Equador, a natureza 
tem direito a que sejam respeitados integralmente a sua 
existência, manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, 
estrutura funções e processos evolutivos. A ideia de que 
plantas, animais e ecossistemas possam reivindicar direitos 
insere novos deveres para com o ambiente, segundo uma 
perspectiva biocêntrica na qual humanos e natureza se in-
tegram e confundem para a preservação da vida na terra.

Essa concepção de direitos da natureza, bem elucidados 
segundo as perspectivas da ecologia profunda (deep ecology), 
com base nos estudos de Aldo Leopold e Arne Naess, 
envolve um forte respeito pela natureza. Países como a 
Índia reconheceram, por decisão judicial, a personalidade 
jurídica dos rios sagrados Ganges e Yamuna, em 2017, 
exemplo seguido pela Nova Zelândia em relação ao rio 
Whanganui e pela Colômbia em referência ao rio Atrato e 
à Amazônia Colombiana.

A compreensão da ética ecológica que irmana todos 
os povos e habitantes do mesmo planeta foi disposta na 
“Carta da Terra” (reconhecida pela Unesco em 2000) e 
elaborada por ocasião da Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO-92, 
realizada no Rio de Janeiro, em 1992.

Os efeitos das mudanças climáticas, o modo de vida 
industrial instaurado na modernidade e de aproveitamento 
pouco sustentável dos recursos naturais e da biodiversida-
de, demonstram que a vida terrestre está sob ameaça se-
vera. Por isso, buscar na sociedade contemporânea outros 
caminhos para equacionar as necessidades humanas e os 
limites do planeta torna-se urgente.

Nesse caos que se anuncia, já anunciado pela pande-
mia de Covid-19, capaz de ceifar inúmeras vidas, abre-se 
espaço para a ecologia questionar a perspectiva antro-
pocêntrica e a visão utilitarista da natureza, a fim de que 
também os não-humanos mereçam respeito pelo seu valor 
intrínseco. Os estudos demonstram que a ética ecológica 
pode ajudar a alcançar a Justiça Ambiental e Ecológica, 
inclusive com o reconhecimento dos povos originários e 
suas culturas, além da proteção da biodiversidade e das 
florestas.

A ética ecológica solidariza o homem e a natureza, mas 
requer uma abordagem multidimensional e plural, po-
dendo oferecer novas bases ao modelo civilizacional até 
aqui dominante, que já se mostrou incapaz de resolver a 
crise ambiental hoje vivenciada. As interações do homem 
com o mundo não-humano necessitam ser ponderadas e 
não podem prevalecer em qualquer caso. O corte de uma 
única árvore ou mesmo a abertura de espaços em uma 
floresta, com prejuízo da vegetação nativa e das nascentes, 
ainda que para formação de pasto ou plantação de soja ou 
atividades de exploração mineral e industrial, tem que ser 
confrontada com essa ética, na qual todos os seres vivos 
precisam conviver em harmonia a fim de não comprome-
ter a saúde do planeta.

As discussões em torno da superação da lógica antro-
pocêntrica segundo a ecologia ganham espaço à medida 
que se percebe que o direito humano ao meio ambien-
te compreende não só o direito à vida humana, mas à 
preservação da vida no planeta para as presentes e futuras 
gerações.

UNIMED NOVA IGUAÇU PARTICIPAÇÕES S.A. – UNIPASA
CNPJ/MF nº 15.228.057/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os acionistas da UNIPASA para se 
reunirem NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL, no dia 12 de abril de 2021, 
às 16:30h em primeira convocação e às 17:00h em segunda convocação. Para 
informações detalhadas, os acionistas deverão acessar o domínio eletrônico: 
https://www.unimed.coop.br/web/novaiguacu/noticias-unimed/edital-de-
convocacao-agoe-unipasa-2021. Nova Iguaçu, 10 de março de 2021. Javert 
do Carmo Azevedo Filho - Presidente do Conselho.

AUDITORIA AMBIENTAL
COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA torna público que entregou 
ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 24/02/2021, o Relatório de 
Auditoria Ambiental de Acompanhamento, do ano de 2020, referente a 
operar Terminal de Minério de Ferro e Granéis Sólidos, e informa que este 
estará à disposição para consulta na Estrada Ilha da Madeira,  s/nº, Porto 
de Itaguaí no Município de Itaguaí, no período de 15/03/2021 a 30/03/2021, 
no horário das 8h às 16h. Informa, ainda, que o referido relatório também 
estará disponível para consulta no endereço eletrônico  www.inea.rj.gov.br/
biblioteca. (Processo E-07/201934/2000).

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
CNPJ: 72.372.998/0004-09

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS 
DO IRB BRASIL RE LTDA - COCIRB 

CNPJ: 42.153.585/0001-20- NIRE/JUCERJA : 3340000668-2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Crédito dos Empregados do IRB Brasil 
Re Ltda. – COCIRB, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 308, em 
condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a realizar-se na sua Sede Social, na Av. Marechal Câmara, 
271 - sala 502 – Castelo - Rio de Janeiro – Estado do Rio de Janeiro – CEP 
20020-080, no dia 30 de Março de 2021, às 11:00 horas, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 12:00 horas, 
com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou 
às 13:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, em tercei-
ra convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem 
a ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária: 1. prestação de contas do 
exercício de 2020; 2. destinação das sobras ou perdas apuradas; 3. rateio 
das despesas; 4. aprovação da utilização do FATES em projetos a serem 
elaborados pela diretoria no decorrer do exercício; 5. outros assuntos de 
interesse social. Assembleia Geral Extraordinária: 1-reforma do Estatuto 
Social, por determinação do Banco Central do Brasil, alterar o Capítulo 
VIII–DA OUVIDORIA, artigo 52, parágrafos 2º e 3º, de forma a compatibi-
lizar este componente organizacional às conformidades estabelecidas na 
Resolução CMN nº 4.860 de 23 de outubro de 2020;

Rio de Janeiro, 15 de março de 2021.
 MAURO BORGES DA SILVA

        Diretor Presidente

Vendas no varejo recuam 0,2% em janeiro
Tecidos, móveis e livros perdem

Vendas virtuais cresceram 45,17% em janeiro

Em janeiro último 
o comércio vare-
jista nacional teve 

variação de menos 0,2% 
em relação a dezembro de 
2020 que, por sua vez na 
série com ajuste sazonal, 
registrou recuo de 6,2%. 
A média móvel trimestral 
ficou em menos 2,2%. Na 
série sem ajuste sazonal, o 
comércio varejista variou 
menos 0,3% frente a janei-
ro de 2020, primeira taxa 
negativa após sete meses 
consecutivos de altas. O 
acumulado nos últimos 
12 meses ficou em 1,0%, 
próximo ao de dezembro 
(1,2%).

No comércio varejis-
ta ampliado, que inclui 
veículos, motos, partes 
e peças e de material de 
construção, o volume de 
vendas recuou 2,1% em 
relação a dezembro de 
2020, segundo mês con-

secutivo de variações no 
campo negativo. A média 
móvel do trimestre encer-
rado em janeiro (menos 
1,6%) sinalizou redu-
ção no ritmo das vendas, 
quando comparada à mé-
dia móvel no trimestre 
encerrado em dezembro 
(menos 0,3%).

Na série com ajuste sa-
zonal, entre os oito setores 
pesquisados pela Pesquisa 
Mensal do Comércio para 
o comércio varejista e os 
dez do comércio varejista 
ampliado, o desempenho 
foi heterogêneo: setores 
de tecidos, vestuário e cal-
çados, móveis e eletrodo-
mésticos e livros, jornais, 
revistas e papelaria tive-
ram variações negativas 
com amplitude próxima 
de dois dígitos. Por outro 
lado, atividades como ou-
tros artigos de uso pessoal 
e doméstico tiveram cres-

cimento, na passagem de 
dezembro de 2020 para ja-
neiro de 2021.

Na comparação com o 
mesmo mês do ano an-
terior, na série sem ajus-
te sazonal, a variação de 
menos 0,3% interrompe 
o crescimento observado 
desde setembro de 2020. 
Regionalmente, as que-
das nos indicadores do 
Amazonas tiveram in-
fluência da restrição da 
circulação de pessoas 
ocorrida a parte da última 
semana de janeiro, por 
conta do agravamento da 
Covid-19. O acumulado 
nos últimos doze meses 
foi de 1,0%, próximo à 
taxa de dezembro (1,2%).

O comércio varejista 
ampliado, frente a janeiro 
de 2020, caiu 2,9%, pri-
meiro resultado negativo 
após seis meses de alta. 
O acumulado nos últimos 

doze meses para o vare-
jo ampliado intensificou a 
perda de ritmo na passa-
gem de dezembro (menos 
1,4%) para janeiro (menos 
1,9%).

Em janeiro, cinco das 
oito atividades tiveram 
taxas negativas, na série 
com ajuste sazonal. A va-
riação de menos 0,2% no 
volume de vendas do co-
mércio varejista, em janei-
ro de 2021, na série com 
ajuste sazonal, teve taxas 
negativas em cinco das oi-
to atividades pesquisadas: 
livros, jornais, revistas e 
papelaria (menos 26,5%), 
tecidos, vestuário e calça-
dos (menos 8,2%), móveis 
e eletrodomésticos (menos 
5,9%), hipermercados, su-
permercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo 
(menos 1,6%) e combustí-
veis e lubrificantes (menos 
0,1%).

O comércio eletrônico 
no Brasil registrou cres-
cimento de 45,17% em 
janeiro de 2021, frente ao 
mesmo mês do ano ante-
rior. Seguindo a tendência 
positiva, usando a mesma 
base de comparação, o fa-
turamento do setor teve 
alta de 61,82%. Os dados 
são do índice MCC-ENET, 
desenvolvido pela Neo-
trust | Movimento Compre 
& Confie, em parceria com 
o Comitê de Métricas da 
Câmara Brasileira da Eco-
nomia Digital (camara-e.
net).

“O mês de janeiro cos-
tuma ser de fortes vendas 
no e-commerce brasileiro 
devido às ofertas de saldão 
dos grandes varejistas e 

retorno às aulas. A peque-
na retração observada de 
dezembro de 2020 a ja-
neiro de 2021 justifica-se 
pelas vendas de Natal no 
último mês do ano, con-
siderada uma das melho-
res datas para o comércio 
eletrônico”, afirma Felipe 
Brandão, secretário execu-
tivo da camara-e.net. “Nos 
próximos meses, a tendên-
cia será de alta nas vendas, 
uma vez que as vendas on-
line tornaram-se um hábito 
dos consumidores brasilei-
ros”, acrescentou

Apesar das vendas pela 
internet continuarem em 
expansão, ao comparar os 
meses de janeiro de 

Variação negativa

2021, com dezembro de 
2020, a variação foi nega-
tiva (-3,88%). Por sua vez, 
ao observar a evolução do 
acumulado dos últimos 
12 meses, o crescimento 
foi de 68,15%. Ao obser-
var os dados regionais, na 
comparação entre janeiro 
de 2021 com o mesmo pe-
ríodo de 2020, a métrica 
de vendas online ficou da 
seguinte forma: Nordeste 
(72,76%), Norte (52,39%), 
Sul (50,15%), Centro-
-Oeste (49,51%) e Sudeste 
(38,45%).

Os dados do acumu-
lado dos últimos 12 me-
ses foram: Nordeste 
(97,35%), Norte (82,85%), 
Centro-Oeste (74,67%), 

Sul (69,27%) e Sudeste 
(62,07%). Ao analisar o 
índice de faturamento, na 
comparação de janeiro de 
2021 com dezembro de 
2020, teve crescimento de 
5,84%.

No acumulado dos úl-
timos 12 meses, a alta foi 
de 87,65%. A composi-
ção por região ficou da 
seguinte forma: Nordeste 
(90,59%), Norte (74,90%), 
Centro-Oeste (72,69%), 
Sul (64,52%) e Sudeste 
(52,88%). E no acumulado 
dos últimos 12 meses, por 
sua vez, os resultados fo-
ram: Nordeste (122,36%), 
Norte (111,49%), Cen-
tro-Oeste (99,25%), 
Sul (83,73%) e Sudeste 
(78,94%).
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relatório da administração: Senhores Acionistas, vimos, por meio 
deste, submeter à apreciação de V.Sas. As demonstrações contábeis da DINÂ-
MICA ENERGIA S.A., devidamente auditadas, relativas ao exercício indo em 31 
de dezembro de 2020.  A Sociedade foi constituída em 30 de setembro de 2005, 
com o Capital Social de R$255.642 mil, representado por 255.641.804 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 30 de janeiro de 2006 o Capital 
Social foi aumentado para R$302.082 mil com emissão 46.439.916 ações ordi-
nárias nominativas, sem valor nominal. Em 05 de julho de 2006 o Capital Social 
foi aumentado para R$ 334.424 mil com emissão 32.342.724 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. Em 27 de abril de 2007, o Capital Social foi 

reduzido em R$333.924 mil, passando de R$334.424 mil para R$500 mil, sem 
modificação na quantidade de ações, até então emitidas. Esta redução foi con-
cretizada com a entrega de ações de propriedade da empresa, registradas em 
seu ativo circulante, aos seus sócios na proporção da participação. Em 11 de 
setembro de 2008, o Capital Social foi aumentado em R$10.524 mil, passando 
de R$500 mil para R$ 11.024 mil, sem emissão de novas ações. Este aumento 
de Capital foi realizado com o saldo de lucros acumulados de exercícios ante-
riores. A principal operação neste exercício referiu-se a alocação de recursos 
em ações de companhias abertas e a realização destes ativos, sendo os recur-
sos aplicados em títulos de renda fixa. A sociedade recebeu no exercício, Divi-

dendos e Juros Sobre o Capital Próprio, em função dos investimentos em ações 
de companhias abertas.  A Sociedade não pagou durante o exercício de 2020 
a importância de R$125 mil, referente a Dividendos e Juros Sobre Capital Pró-
prio, e, em 2021 a Sociedade tem a pagar R$12 mil, referentes a Dividendos. A 
política de investimentos da Sociedade para o exercício de 2021 é acompanhar 
as expectativas em relação ao mercado de valores mobiliários, principalmente, 
boas oportunidades relacionadas ao setor energético. Neste exercício, a so-
ciedade não contratou outros serviços, inclusive de consultoria dos auditores 
independentes. Colocamo-nos à disposição, para quaisquer esclarecimentos 
que se façam necessários.  Rio de Janeiro, 10 de março de 2021. 

notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2020 e 2019 (em milhares de reais). 1 - contexto operacional: A Com-
panhia foi constituída em 30 de setembro de 2005, através de Ata de As-
sembleia de Constituição, tendo iniciado suas operações imediatamente. A 
Sociedade tem por objeto social investir em ações e demais títulos e valores 
mobiliários de emissão de companhias atuantes no setor brasileiro de energia 
elétrica; participação direta ou indireta em empresas brasileiras com atuação 
no setor energético. Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 
27 de abril de 2007, o Capital Social foi reduzido em R$333.924, passando 
de R$334.424 para R$500, sem modificação na quantidade de ações, até 
então emitidas. Esta redução foi concretizada com a entrega de ações de 
propriedade da empresa, registradas em seu ativo circulante, aos seus só-
cios na proporção da participação. Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 
realizada em 11 de setembro de 2008, o Capital Social foi aumentado em 
R$10.524, passando de R$500 para R$11.024, sem emissão de novas ações. 
Este aumento de capital foi realizado com o saldo de lucros acumulados de 
exercícios anteriores. 2 - apresentação das demonstrações contábeis: 2.1. 
Base de elaboração: A emissão das demonstrações contábeis foi aprovada 
pela Administração em 02 de março de 2021. As demonstrações contábeis 
foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis – CPC e as normas internacionais de relatório 
financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board – IASB. 2.2. moeda funcional e 
de apresentação: As demonstrações contábeis foram preparadas e estão 
apresentadas em reais (R$), que é a moeda do principal ambiente econômico 
onde a Companhia opera (“moeda funcional”). 2.3. Uso de estimativas e 
julgamentos: A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte 
da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas 
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possui 
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimati-
vas são significativas para as demonstrações contábeis, estão divulgadas na 
nota 3. 3 - Principais Práticas contábeis: As principais políticas contábeis 
aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas 
abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos 
os exercícios apresentados. a) apuração do resultado: O resultado é apu-
rado pelo regime de competência. b) caixa e equivalentes de caixa: Caixa 
e equivalente de caixa incluem depósitos bancários e as Letras Financeiras 
do Tesouro (LFT’s). Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade 
de atender a compromissos de caixa de curto prazo. A Companhia considera 
equivalentes de caixa as LFT’s de conversibilidade imediata em um montante 
conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança 
de valor. c) tributos a recuperar: São demonstrados pelos valores originais 
efetivamente recuperáveis no curso normal das operações, atualizados mon-
etariamente de acordo com as regras legais, e representam créditos fiscais 
associados às retenções de tributos federais. d) Passivos circulante e não 
circulante: São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acres-
cidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. e) ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: A Compan-
hia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: (i) mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado, incluindo instrumentos mantidos 
para negociação, (ii) disponíveis para venda, (iii) mantidos até o vencimento 
e (iv) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a 
qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a clas-
sificação de seus ativos financeiros no seu reconhecimento inicial. Os ativos 
financeiros são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos 
custos da transação para todos os ativos financeiros, exceto os mensurados 

ao valor justo por meio do resultado, para os quais os custos da transação 
são reconhecidos imediatamente no resultado do exercício. Companhia pos-
sui instrumentos financeiros classificados como mensurados ao valor justo 
por meio do resultado e disponíveis para venda. Os ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negocia-
ção. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, prin-
cipalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são 
classificados como ativos circulantes e compreendem Letras do Financeiras 
do Tesouro (LFT’s). Os ativos financeiros disponíveis para venda são não de-
rivativos, que são designados nessa categoria ou que não são classificados 
em nenhuma das categorias anteriores. Estão apresentados em ativos não 
circulantes, a menos que a administração pretenda alienar o investimento em 
até 12 (doze) meses após a data do balanço. São compostos basicamente por 
ações da Petrobrás e estão classificados no ativo circulante. f) imposto de 
renda e contribuição social: São calculados e registrados com base nas alí-
quotas e critérios fiscais vigentes na data de elaboração das demonstrações 
contábeis. A Companhia adota o regime de apuração pelo lucro real, onde o 
imposto de renda é calculado com base na alíquota de 15%, acrescido de adi-
cional de 10%, sobre a parcela do lucro que exceder a R$240 mil ano ou R$20 
mil mês. A contribuição social sobre o lucro líquido é calculada com base na 
alíquota de 9%. g) resultado básico por ação: O cálculo do resultado básico 
por ação é feito através da divisão do resultado líquido do exercício dividido 
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante 
o exercício. h) demonstração do valor adicionado: A Companhia incluiu 
na divulgação das suas demonstrações contábeis a Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA), que tem o objetivo de demonstrar o valor da riqueza gerada 
pela Companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para 
a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, 
governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída. 4 - caixa e 
equivalente de caixa

2020 2019
Depósitos bancários 28 15
Letras Financeiras do Tesouro (1) 10.478 10.491

10.506 10.506
(1) Títulos de Renda Fixa, representados por Letras Financeiras do Tesouro – 
LFT – registradas ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos até o fim 
do exercício. Quando aplicável, é constituída uma provisão pela constatação 
de perdas potenciais na realização destes ativos. Os títulos são atualizados 
mensalmente pelas informações fornecidas pelos extratos. Estas Letras Fi-
nanceiras do Tesouro estão disponíveis para resgate a qualquer momento, 
pois, não existe período de carência em vigência, podendo ser resgatada sem 
nenhum tipo de prejuízo.

2020 2019

descrição emissor
Quantidade de 

títulos Valor
Quantidade   
de títulos Valor

LFT Tesouro Nacional 976 10.478 1.005 10.491
5 - títulos e Valores mobiliários: A carteira de Títulos e Valores Mobiliários 
é constituída por investimentos temporários em ações ordinárias nominativas 
da Petrobrás (PETR3), registradas ao custo de aquisição e mensuradas ao 
valor justo pelo preço de fechamento do último dia útil do exercício. A Com-
panhia possui saldo de R$1.491 (R$1.654, em 2019) referente a 51.684 ações 
da Petrobrás.

2020 2019
Títulos e valores mobiliários 500 500
Ajuste a valor Patrimonial 991 1.154

1.491 1.654
6 - obrigações com acionistas: Aos acionistas é garantido dividendos ob-
rigatórios de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado do exercício, calculados 
nos termos do artigo nº 202 da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos 
declarados, que serão pagos, oportunamente, quando deliberados pela Ad-
ministração da Companhia.

2020 2019
Juros sobre o capital próprio 110 110
Dividendos 28 –

138 110
Os dividendos foram calculados da seguinte forma:

2020 2019
Lucro líquido do exercício após IRPJ e CSLL 51 65
Reserva legal (5% - limitada a 20% do capital social) 3 3
Base de cálculo para dividendos 48 62
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 12 16

12 16
7 - obrigações tributárias:

2020 2019
Provisão para IR e CSLL 12 155
PIS e COFINS a Recolher 8 10
Outros Impostos 1 2

21 167

8 - tributos diferidos: 
São calculados com base no resultado do ajuste a valor de mercado das 
ações da Petrobras. Estes tributos somente serão devidos no momento da 
realização deste ativo.

2020 2019
CSLL Diferida 89 100
IR Diferido 248 264

337 364
9 - capital social: O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de 
R$11.024, representado por 334.424.444 ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal. O capital investido é remunerado através da distribuição de 
um dividendo mínimo de 25% sobre o lucro líquido do exercício, ajustado 
consoante a legislação em vigor. 10 - ajuste de avaliação Patrimonial: 
Refere-se a avaliação a valor justo das ações da Petrobras, pela cotação 
de fechamento da ação na BOVESPA no último dia útil do exercício, bem 
como, a apuração dos impostos, conforme determina a lei e com base na 
demonstração de resultado abrangente. A demonstração do resultado abran-
gente foi elaborada de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, 
nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC 26) e nas normas estabelecidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Essas práticas são consistentes com 
as adotadas nas demonstrações contábeis.  11 - receitas e despesas: As 
receitas são compostas, basicamente, de dividendos e juros sobre o capital 
próprio, recebidos ou a receber, em função de investimentos em ações de 
companhias abertas e de rendimentos de aplicações em títulos de renda fixa, 
integrantes da carteira de títulos e valores mobiliários. As despesas são com-
postas, basicamente, de juros sobre o capital próprio, declarados e/ou pagos.  
12 - imposto de renda e contribuição social: A seguir, encontra-se a rec-
onciliação do efeito tributário sobre o lucro antes do imposto de renda e da 
contribuição social, aplicando-se as alíquotas mencionadas, vigentes em 31 
de dezembro de 2020 e 2019:

2020 2019
Lucro contábil 51 65
Despesa de imposto de renda e contribuição social 15 68
Lucro contábil antes do imposto de renda e da
 contribuição social 66 133
Contribuição social 7 24
Imposto de renda 8 44
Imposto de renda e contribuição social a pagar 15 68
13 - instrumentos Financeiros: A Companhia opera com alguns instrumentos 
financeiros, basicamente, disponibilidades, ações Petrobras e Letras Finan-
ceiras do Tesouro – LFT. Os valores contábeis dos instrumentos financeiros, 
ativos e passivos, encontram-se registrados nas contas patrimoniais por va-
lores compatíveis com os praticados pelo mercado e foram determinados por 
meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas 
de avaliações. Julgamentos foram requeridos na interpretação dos dados de 
mercado para produzir as estimativas dos valores de realização mais ade-
quada. Como consequência, as estimativas não indicam, necessariamente, 
os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O 
uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos 
valores de realização estimados. A Administração desses instrumentos é efet-
uada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e 
segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente 
das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. Os instrumentos finan-
ceiros estão classificados da seguinte forma: instrumentos financeiros não 
derivativos: A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros 
não derivativos. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de 
estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rent-
abilidade e segurança. Instrumentos financeiros não derivativos incluem apli-
cações financeiras e outros recebíveis. A classificação depende da finalidade 
para a qual os instrumentos financeiros foram adquiridos e são determinadas 
no reconhecimento inicial. instrumentos financeiros ao valor justo através 
do resultado: Representados por Letras Financeiras do Tesouro – LFT no 
valor de R$10.478 (R$10.491, em 2019). Referem-se a investimentos em 
ações da Petrobrás no valor de R$1.491 (R$1.654, em 2019). gerenciamento 
de risco Financeiro: (a) risco de mercado: Risco com ações Petrobras. O 
risco associado é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas 
provocadas pela volatilidade dos Títulos e Valores Mobiliário, em especial as 
ações Petrobras. 14 - exigências Fiscais e tributárias: As declarações de 
imposto de renda da Companhia dos últimos cinco anos estão sujeitas à re-
visão pelas autoridades fiscais. Outros impostos estão igualmente sujeitos à 
revisão e eventual tributação, variando em cada caso o prazo de prescrição. 
Não obstante, a Administração da Sociedade não espera que, em caso de 
revisão, possam surgir passivos adicionais relevantes. 15 - remuneração a 
conselheiros: Em 2020, foi pago a título de remuneração aos conselheiros 
o valor total de R$ 30 mil.
conselho de administração: Presidente: José João Abdalla Filho. conse-
lheiros: Raquel da Fonseca Cantarino; Manoel Eduardo Lima Lopes. direto-
ria: Presidente: José João Abdalla Filho; Vice-Presidente: Ronaldo Dias; Dire-
tor: Manuel Francisco Dantas Vilas Boas e Ronaldo Dias. diretor de relações 
com investidores: José João Abdalla Filho. contador: Fábio Sidney de Fi-
gueiredo Sá - CRC-RJ 04649/O-0.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
em milhares de reais)

ativo nota 2020 2019
circulante:
   Caixa e equivalentes de caixa 4  10.506  10.506 
   Títulos e valores mobiliários 5, 10  500  500 
   Ajuste de avaliação patrimonial 5, 10  991  1.154 
Devedores diversos  162  162 
   Tributos a compensar  731  825 

 12.890  13.147 
 12.890  13.147 

Passivo nota 2020 2019
circulante:
  Obrigações com acionistas 6  138  110 
  Obrigações tributárias 7  21  167 
  Ajuste de avaliação patrimonial  –    –   

 159  277 
não circulante:
  tributos diferidos 8  337  364 

 337  364 
Patrimônio líquido:
  Capital social 9  11.024  11.024 
  Reserva de lucros  716  692 
  Ajustes de avaliação patrimonial  654  790 

 12.394  12.506 
 12.890  13.147 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

demonstração do resultado abrangente
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

nota 2020 2019
lucro líquido do exercício  51  65 
 Outros resultados abrangentes:
   Ajuste a valor patrimonial 5, 10  (136)  253 
total do resultado abrangente do exercício  (85)  318 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
demonstração das mutações do Patrimônio líquido - exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

reservas de lucros ajustes de
reserva retenção avaliação resultados

nota capital legal de lucros patrimonial acumulados total
saldos em 31 de dezembro de 2018  11.024  627  152  537  –    12.340 
Ajustes de avaliação patrimonial  –    –    –    253  –    253 
Dividendos declarados  –    –    (152)  –    –    (152)
Lucro líquido do exercício  –    –    –    –    65  65 
Destinações do lucro líquido:
   . Reserva legal 9  –    3  –    –    (3)  –   
   . Dividendos propostos 9  –    –    –    –    –    –   
   . Retenção de lucros  –    –    62  –    (62)  –   
saldos em 31 de dezembro de 2019 11.024 630 62  790  –    12.506 
Ajustes de avaliação patrimonial  –    –   –  (136)  –    (136)
Dividendos declarados  –    –   –  –    –    –   
Lucro líquido do exercício  –    –    (15)  –   51  36 
Destinações do lucro líquido:
   . Reserva legal 9  –    3  –    –    (3)  –   
   . Dividendos propostos 9  –    –    –    (12)  (12)
   . Retenção de lucros  –    –    36  –    (36)  –   
saldos em 31 de dezembro de 2020 11.024 633 83 654  –   12.394

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

demonstrações dos Fluxos de caixa
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

nota 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
  Lucro líquido do exercício  51  65 
ajustes para reconciliar o lucro líquido ao
  Fluxo de caixa das atividades operacionais
   Ajuste de avaliação patrimonial  (136)  253 

 (85)  318 
redução (aumento) de ativos:
  Tributos a compensar  94  (250)
  Dividendos a Receber  (15)  –   
  Outros Créditos  163  (341)
aumento (redução) de passivos:
  Obrigações com acionistas  28  (171)
  Obrigações tributárias  (146)  65 
   Tributos diferidos  (27)  88 
   Ajuste de avaliação patrimonial  –    –   
Recursos provenientes nas atividades operacionais  12  (291)
Fluxos de caixa das atividades de Financiamento
   Dividendos declarados no exercício  –    –   
  Reserva de Lucros  (12)  (152)
Recursos provenientes (consumidos)
 das atividades de financiamento  (12)  (152)
aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa  –    (443)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4  10.506 10.949 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4  10.506 10.506 
aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa  –    (443)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

demonstração do Valor adicionado
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

2020 2019
 insumos adquiridos de terceiros 
   Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (216)  (469)
 Valor adicionado bruto  (216)  (469)
 Valor adicionado recebido em transferência  321  650 
   Receitas financeiras – –
 Valor adicionado total a distribuir 105 181
 distribuição do valor adicionado 
   Impostos, taxas e contribuições 54 116
   Lucro retido 51 65
 Valor adicionado distribuído 105 181
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

demonstração do resultado - exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019 (em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

nota 2020 2019
receitas operacionais:
Rendas de títulos e valores mobiliários 321 650

321 650
despesas operacionais:
Despesas administrativas  (216)  (469)
Despesas tributárias  (39)  (48)

 (255)  (517)
resultado operacional 66 133
Imposto de renda e contribuição social 12  (15)  (68)

Lucro líquido do exercício 51 65
Lucro líquido por ação 0,00015 0,00019 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis: 
Aos Acionistas e Administradores da Dinâmica Energia S.A.. opinião: Exami-
namos as demonstrações contábeis da Dinâmica Energia S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações con-
tábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Dinâmica Energia S.A. em 31 
de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respecti-
vos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS) emitidas pelo “International Accounting Standards Board 
(IASB)”. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitula-
da “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os prin-
cípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento pro-
fissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corren-
te. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das de-
monstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. Ativo financeiro ao valor justo por meio do 
resultado: Conforme descrito na nota explicativa nº 4, a Companhia possui 
aplicações financeiras em títulos de renda fixa, representadas por Letras Fi-
nanceiras do Tesouro – LFT, no montante de R$ 10.478 mil, representando 
aproximadamente 81,29% do montante do total do seu ativo, que são mensu-
radas a valor justo com base nas taxas praticadas em mercados líquidos. 
Devido à relevância do saldo deste ativo em relação ao ativo total e ao patri-
mônio líquido da Companhia, consideramos a existência e a mensuração do 
valor justo desse ativo financeiro como área de foco em nossa auditoria. Como 
nossa Auditoria conduziu o assunto: Nossos procedimentos incluíram, entre 
outros aspectos julgados necessários às circunstâncias: Teste de existência 
do ativo realizado por meio do confronto entre a posição registrada nos con-
troles internos da Companhia e as informações do relatório de custódia emiti-
dos pela central depositária Selic. Recálculo do valor justo do ativo com base 
nas taxas de mercado disponíveis. Ativo financeiro ao valor justo disponível 
para venda: Conforme descrito na nota explicativa nº 5, a Companhia possui 
ativos financeiros disponíveis para venda, representado por ações ordinárias 

nominativas da Petrobrás (PETR3) no montante de R$1.491 mil, em 31 de 
dezembro de 2020, estando classificados no ativo circulante. Devido à rele-
vância desse investimento no contexto das demonstrações contábeis, essa foi 
considerada uma área de foco em nossa auditoria. Como nossa Auditoria con-
duziu o assunto: Nossos procedimentos incluíram, entre outros aspectos jul-
gados necessários às circunstâncias: Teste de existência do ativo realizado 
por meio do confronto entre a posição registrada nos controles internos da 
Companhia e as informações do relatório de custódia emitidos pela central 
depositária de ativos da B3 (Bolsa de Valores). Rec´slculo do valor justo das 
ações tomando com base as cotações de mercado disponíveis. Adicionalmen-
te, avaliamos a adequação das divulgações sobre os principais assuntos de 
auditoria evidenciadas nas notas explicativas às Demonstrações Contábeis. 
outros assuntos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração do 
valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2020, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e 
apresentada como informação complementar para fins de IFRS, foi submetida 
a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações con-
tábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo 
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 
09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstra-
ção do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e 
são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em con-
junto. Demonstração contábeis comparativas: As demonstrações contábeis da 
Dinâmica Energia S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 fo-
ram examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório em 18 de 
março de 2020 com opinião sem modificação sobre essas demonstrações 
contábeis. outras informações que acompanham as demonstrações con-
tábeis e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsá-
vel por essas outras informações que compreendem o Relatório da Adminis-
tração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Re-
latório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administra-
ção e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis: A Administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações con-
tábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as nor-
mas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo “International 

Accounting Standards Board” (IASB), e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações con-
tábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operan-
do, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Compa-
nhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações contábeis. responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 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 rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go da auditoria. Além disso: a) Identificamos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção 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, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. b) Obtemos entendimen-
to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compa-
nhia. c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Admi-
nistração. d) 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 con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
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 estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. e) Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. f) Obtemos evidência de auditoria apropriada e su-
ficiente referente às informações financeiras da Companhia ou atividades de 
negócios da Companhia para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
contábeis. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respei-

to, 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 traba-
lhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de 
que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 
aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relaciona-
mentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa indepen-
dência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assun-
tos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, 
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na 

auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa 
maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses 
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento 
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias 
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado 
em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação 
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comu-
nicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 02 de março de 2021. audi-
pec - auditoria e Perícia contábil s/s. crc rJ–n° 0202; ernesto Patrício 
giráldez - contador crc-rJ n° 053.076/o-2

Itaú corta previsão de crescimento do PIB

O Itaú Unibanco 
(SA:ITUB4) fez 
uma revisão bem 

mais pessimista sobre o 
crescimento da economia 
brasileira, inflação e taxa de 
câmbio. A instituição prevê 
taxa básica de juros, a Selic, 
mais alta até o fim do ano, e 
julga como não desprezível 
a probabilidade de aumento 
de gastos sociais por cau-
sa da pandemia. O banco 
cortou a previsão de cresci-
mento do Produto Interno 
Bruto (PIB) neste ano para 
3,8%, ante 4%. A projeção 
para 2022 sofreu redução 

ainda mais expressiva: de 
2,5% para 1,8%.

“A despeito do aumento 
do isolamento social, o im-
pacto é menor em 2021 do 
que em 2022, em consequ-
ência do crescimento global 
robusto e do impulso vin-
do da vacinação este ano”, 
disse a equipe de pesquisa 
econômica do Itaú, chefia-
da pelo ex-diretor do Banco 
Central Mario Mesquita.

A expectativa é de con-
tração de 0,4% do PIB no 
segundo trimestre de 2021, 
após alta prevista de 0,5% 
entre janeiro e março.

O Itaú elevou a estimativa 
para o dólar, vendo a moeda 
em R$ 5,30 ao fim de 2021 
e em R$ 5,50 ao término de 
2022. Antes, o banco espera-
va cotação de 5,00 reais para 
os dois períodos.

“A taxa de câmbio sofre 
pressão do aumento dos 
juros globais e incertezas 
domésticas (pandemia, di-
nâmica fiscal e reformas). O 
aumento da taxa Selic com-
pensa apenas parcialmente 
o aumento dos riscos”, dis-
se a instituição.

Para o Itaú, a projeção é 
que o IPCA suba 4,7% em 

2021 (ante 3,8% da projeção 
anterior), incorporando preços 
mais altos de petróleo e câm-
bio mais depreciado. Em 2022, 
a inflação ao consumidor será 
de 3,6%, ante taxa de 3,3% es-
perada anteriormente.

Com preços acelerando 
e riscos ainda elevados, o 
Banco Central vai elevar a 
Selic até 5,50% ao fim do 
ano, ante projeção anterior 
de 5,00% e taxa atual de 
2,00%. O Itaú também ele-
vou o cálculo para a Selic 
no ano que vem de 5,00% 
para 5,50%. O banco acre-
dita que os juros ficarão es-

táveis em 2022.

Resultados

Em fevereiro, o Itaú fe-
chou o quarto trimestre 
com lucro recorrente de R$ 
5,388 bilhões, um leve avan-
ço de 7,1% ante os R$ 5,030 
bilhões do terceiro trimes-
tre, mas 26,1% abaixo dos 
R$ 7,296 bilhões de um ano 
antes. No acumulado de 
2020, o lucro do banco caiu 
34,6%, atingindo R$ 18,536 
bilhões, contra R$ 28,363 
bilhões no ano de 2019.

Na quinta-feira, em comu-

nicado, o banco informou 
aos agentes do mercado de 
capitais que no mês de fe-
vereiro de 2021 a instituição 
não adquiriu ações de emis-
são própria para tesouraria. O 
Itaú Unibanco recolocou no 
mercado um total de 222.139 
ações preferenciais destina-
das aos seus programas de 
Incentivo de Longo Prazo.  
As informações históricas de 
recompra de ações próprias 
para tesouraria estão disponí-
veis no site de Relações com 
Investidores da Companhia 
(www.itau.com.br/relacoes-
-com-investidores).

Fundos imobiliários tiveram  
boa performance em fevereiro

Lançamentos da Moura 
Dubeux cresceram  
517,1% no 4º trimestre

Estudo da Smartbrain, 
fintech de controle e con-
solidação de investimentos, 
com base em dados da B3, 
atesta que em relação aos 
fundos imobiliários, 82 ou 
cerca de 40% dos que ti-
veram negociações no mês 
passado, registraram retor-
nos positivos. 

A fintech confirma que a 
volatilidade se intensificou 
no mercado em fevereiro, 
principalmente por conta 
do ritmo lento de vacina-
ção contra a Covid-19 e 
do aumento das taxas de 
novos casos e de mortes, 
exigindo mais restrições 
em atividades e na circula-
ção de pessoas para conter 
a onda de contágios. Além 
disso, pesou o cenário de 
economia fraca, incertezas 
políticas e sobre a situação 
fiscal do país.

Em fevereiro, o melhor 
desempenho foi do Iri-

dium Recebíveis Imobiliá-
rios (IRDM11), com foco 
em títulos de crédito imo-
biliário, que apresentou 
rentabilidade de 11,37%, 
seguido pelo Multigestão 
Renda Comercial, de lajes 
corporativas, com uma va-
lorização de 10,29%. No 
mês passado, dos 82 que 
tiveram desempenhos po-
sitivos, a maioria, 74 FIIs 
performaram acima do 
Ifix – Índice de Fundos 
Imobiliários, que fechou o 
mês em 0,25%.

De acordo com o levan-
tamento da Smartbrain, no 
acumulado de 2021 até final 
de fevereiro, 86 FIIs ficaram 
no azul, o que representa 
42% dos negociados no pe-
ríodo. Os destaques foram 
o Ouro Verde Desenvol-
vimento Imobiliário (OR-
PD11), com um retorno de 
19,66%, e o Socopa Fundo 
Imobiliário (REIT11), com 

18,80% - ambos com foco 
em títulos de financiamen-
to imobiliários. No ano, 74 
FIIs ficaram acima do Ifix, 
que foi de 0,57% no acu-
mulado dos dois primeiros 
meses.

Desempenho

De acordo com a Smar-
tbrain, considerando a fase 
de pandemia, do início de 
março de 2020 até o final de 
fevereiro de 2021, 67 FIIs ti-
veram desempenhos positi-
vos ou 37% dos que tiveram 
transações na B3. As maio-
res rentabilidades foram do 
Iridium Recebíveis Imobi-
liários (IRDM11), uma alta 
de 58,78%, e do Novo Ho-
rizonte (NVHO11), FII do 
setor de hospitais sob a ges-
tão da Genial Investimen-
tos, que teve um retorno de 
46,05%. Nesse período, o 
Ifix caiu 2,61%.

Há muitas discrepâncias 
entre os FIIs na Bolsa. 
Isso porque cada fundo 
imobiliário tem uma car-
teira de ativos diferente, 
assim como uma dinâmica 
de gestão específica. Al-
guns apresentam melhor 
consistência de resultados 
ao longo do tempo do que 
outros. O levantamento 
considera as variações das 
cotas e os rendimentos - 
também chamados de di-
videndos - que são os alu-
guéis.

Segundo o levantamen-
to da Smartbrain, as três 
maiores rentabilidades em 
fevereiro de fundos imobili-
ários foram: IRDM11 - FII 
Iridium Recebível, 11,37; IS 
Imobiliários, 10,29; DRI-
T11B - Multigestão Renda 
Comercial FDO INV Imob 
– FII, 10,29; e HCRI11 - 
FDO INV Imob - FII Hos-
pital da Criança, 8,53.

Energisa teve queda de quase 46% no 4° trimestre

Instituição diz que inflação em 2021 e 2022 será mais alta

A elétrica Energisa – que 
tem negócios em distribui-
ção, transmissão e geração 
de energia—reportou lu-
cro líquido de R$ 192 mi-
lhões no quarto trimestre 
de 2020, queda de 45,6% 
ante mesmo período de 
2019, impactada pela pio-
ra em seu resultado finan-
ceiro, mas que não teve 
efeitos no caixa. Desconsi-
derado esse fator e outros 
itens não-recorrentes, o 
lucro somou R$ 313,3 mi-
lhões, com salto de 87,2% 
na comparação anual, in-

formou a companhia após 
fechamento do mercado na 
quinta-feira (11).

O Grupo Energisa é 
uma holding de capital 
aberto, composta por 18 
empresas, sendo 13 delas 
empresas de distribui-
ção de energia elétrica, o 
que a torna o sexto maior 
Grupo de distribuição de 
energia do Brasil, O Ebi-
tda (lucros antes de juros, 
impostos, depreciação e 
amortização) somou R$ 
1,12 bilhão no trimestre, 
avanço de 15,7% na com-

paração anual. O Ebitda 
ajustado foi de R$ 1,22 
bilhão, alta de 16,1%.

No ano completo de 
2020, a Energisa apurou lu-
cro de R$ 1,6 bilhão, avan-
ço de 204,9% ano a ano, 
enquanto o Ebitda teve au-
mento de 12,3% na mesma 
base, para R$ 3,9 bilhões.

A empresa somou recei-
ta operacional líquida de 
R$ 5,57 bilhões de outubro 
a dezembro, alta de 25,2% 
ano a ano. O resultado fi-
nanceiro foi negativo em 
R$ 495,7 milhões, contra 

prejuízo de R$ 231,4 mi-
lhões no quarto trimestre 
de 2019.

A Energisa aprovou o 
pagamento de R$ 399 mi-
lhões em dividendos, con-
firma documento enviado 
ao mercado. Segundo o co-
municado, o valor será de 
R$ 0,22 por ação ordinária 
e R$ 1,10 por ação unit a 
ser pago a partir de 30 de 
março de 2021.

A partir de 22 de mar-
ço, as ações passarão a ser 
negociadas “ex- dividen-
dos”.

A Moura Dubeux, maior 
incorporadora da região 
Nordeste especializada em 
imóveis de alto padrão, 
conforme seu balanço con-
solidado, apresentado nesta 
quinta-feira (11), fez seis 
lançamentos no quarto tri-
mestre de 2020, com valor 
geral de vendas (VGV) de 
R$ 516 milhões.

O resultado representou 
crescimento de 517,1% so-
bre os R$ 84 milhões em 
igual período de 2019 (um 
lançamento) e 87,8% na 
comparação com os três 
meses imediatamente ante-
riores (R$ 275 milhões, rela-
tivos a quatro projetos). No 
acumulado do ano, foram 
dez novos empreendimen-
tos, com VGV de R$ 791 
milhões. O valor é 107,1% 
maior do que os R$ 382 mi-
lhões de 2019, referentes a 
quatro lançamentos.

As vendas aumentaram 
49,8% ante o quarto trimes-
tre de 2019, passando de R$ 
204 milhões para R$ 305 
milhões, e 0,2% em relação 
ao terceiro trimestre do ano 
passado, quando foram de 
R$ 304 milhões. No acumu-
lado de 2020, foram R$ 779 
milhões, contra R$ 762 mi-
lhões em 2019 (mais 2,2%).

“Destacamos a repeti-
ção de resultados acima 
de R$ 300 milhões nos 

dois últimos trimestres, o 
que corrobora o bom de-
sempenho da companhia 
e mostra o dinamismo do 
mercado imobiliário do 
Nordeste”, ressalta Diego 
Villar, CEO da Moura Du-
beux. A expansão pequena 
no acumulado de 2020 re-
trata a gravidade da crise 
provocada pela Covid-19 
no primeiro semestre, mas 
realça a expressiva recu-
peração nos últimos seis 
meses, quando foi consis-
tente a retomada dos lan-
çamentos.

A companhia registrou 
lucro líquido de R$ 9 mi-
lhões nos últimos três me-
ses do ano passado, apre-
sentando resultado positivo 
por dois semestres conse-
cutivos. “Ênfase, também, 
para o fato de termos alcan-
çado R$ 49 milhões de ge-
ração de caixa no período, 
que, somados aos R$ 65 mi-
lhões do terceiro semestre, 
chegam a R$ 114 milhões”, 
ressalta Diego Villar.

O CEO menciona, con-
siderando o ritmo de cresci-
mento do mercado do Nor-
deste no segundo semestre 
de 2020, que as vendas po-
derão superar a marca de 
R$ 1bilhão em 2021. “Rit-
mo de nossos lançamentos 
deverá seguir em ascensão”, 
conclui.
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CONTINUA

Relatório do Liquidante em 31 de dezembro de 2020: Contexto operacional: 
A Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação (“Bonaire” ou “Companhia”) é uma 
sociedade por ações, de capital aberto, constituída em 29/08/1997, que tem por 
objeto a participação como acionista da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, 
de forma direta ou indireta, bem como em empresas em que os acionistas diretos 
ou indiretos da CPFL venham a participar como quotista ou acionista. A sede da 
Companhia está localizada na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 
(parte), Centro, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro. A atividade preponderante 
da Companhia era a participação direta como acionista da holding CPFL Energia 
S.A. (“CPFL Energia”), que através de suas subsidiárias: (i) distribui energia elétrica 
para consumidores em suas áreas de concessão, (ii) gera energia elétrica e está 
desenvolvendo projetos de geração e (iii) comercializa energia elétrica e fornece 
serviços de valor agregado relacionados ao setor elétrico. Em Reunião do Conselho 
de Administração da Companhia realizada em 24/11/2017 foi deliberada a adesão 
à Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da CPFL Energia 
(“OPA”). Diante disso, em 30/11/2017 foi alienada a totalidade de ações da CPFL 
Energia detidas pela Companhia. Com a alienação acima mencionada, a Bonaire 
deixou de ter participação em outras sociedades, ficando a cargo de sua Admi-
nistração analisar e decidir sobre sua continuidade. Desse modo, foi deliberado e 
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 27/12/2018, a dissolu-
ção da Companhia e início do processo de liquidação, nos termos do artigo 206, I, 
c, da Lei nº 6.404/76. No mesmo ato, foi deliberado por unanimidade a dissolução 
do Conselho de Administração e a instalação do Conselho Fiscal que permanecerá 
em funcionamento durante todo o período de liquidação. Foi deliberado ainda, a 
nomeação de Carlos Eduardo Reich de Sampaio como liquidante da Companhia. 
Em Assembleia Geral Ordinária de Extraordinária realizada em 29/05/2020, foi 
aprovada a destituição do liquidante Carlos Eduardo Reich de Sampaio e a nome-
ação da empresa Eximia Capital Partners como novo liquidante da Companhia.  A 
Companhia é parte envolvida em processos de natureza tributária e possui créditos 
fiscais em processo de restituição na Receita Federal, consequentemente, a sua 
extinção está condicionada à conclusão de tais processos. Aspectos econômicos 
e financeiros  - 1 – Quadro geral dos credores: Em 31/12/2020 a relação de 
credores da Companhia se dá conforme abaixo:

Quadro Geral de Credores em 31/12/2020 Valores a pagar (Em Reais)
Créditos fiscais R$        60.592
Créditos quirografários R$        42.273
Total a pagar R$      102.865

CRÉDITOS FISCAIS
Natureza do tributo Competência Vencimento Valor a pagar (Em Reais)
IRRF a recolher dez-20 18/01/2021  R$            702 
CSRF a recolher dez-20 18/01/2021  R$         2.175 
PIS a recolher dez-20 25/01/2021  R$            285 
COFINS a recolher dez-20 25/01/2021  R$         1.752 
IRPJ a recolher dez-20 29/01/2021  R$       34.799 
CSLL a recolher dez-20 29/01/2021  R$       20.879 
Total a pagar    R$       60.592 

CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

Fornecedores de serviços Competência Vencimento
Valor a pagar 
(Em Reais)

NIC. BR Núcleo de Inf. e Coord. do 
Ponto BR dez-20 07/01/2021  R$               40 
Eximia Capital Partners Ltda. dez-20 11/01/2021  R$        42.233 
Total a pagar    R$        42.273 
2 – Resultado do exercício:

Em Reais 2020 2019 Variação
Resultado financeiro líquido 1.029.640 2.324.885 -55,71%
Despesas administrativas (698.220) (724.302) -3,60%
Lucro líquido 366.591 1.253.727 -70,76%
O resultado da Companhia é composto, basicamente, pelo rendimento de aplicações 
financeiras e atualização de juros SELIC sobre o saldo de impostos a recuperar, 
deduzido das despesas necessárias ao processo de liquidação, tais como gastos 
com assessores, advogados e demais serviços prestados por terceiros. A variação 
de -70,76% no lucro líquido da Companhia, quando comparado ao apurado no 
exercício de 2019, foi decorrente, basicamente, da queda dos juros Selic sobre 
os créditos fiscais apurados no exercício. 3 – Auditores Independentes: Em 
atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, informamos que os nossos auditores 
independentes, BDO RCS Auditores Independentes, não prestaram quaisquer 
outros serviços não-relacionados à auditoria externa da Bonaire. RJ, 08/03/2021.

Eximia Capital Partners - Liquidante nomeado da Companhia
BALANÇO PATRIMONIAL – Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(valores expressos em milhares de reais)
Nota 2020 2019

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (4)  5.244  3.145 
Total do circulante  5.244  3.145 
Não circulante
Tributos a recuperar (5.1)  36.736  60.381 
Depósitos judiciais (7)  671  655 
Total do não circulante  37.407  61.036 
TOTAL DO ATIVO  42.651  64.181 
Passivo 
Circulante
Tributos e contribuições sociais (6)  61  367 
Contas a pagar  42  42 
Total do circulante  103  500 
Patrimônio líquido (8)
Capital social  42.745  42.745 
Reserva de capital  9.287  9.287 
Reservas de lucros  14.266  13.899 
Partilha antecipada de ativos (23.750)  (2.250)
Total do patrimônio líquido  42.548  63.681 
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  42.651  64.181 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro por ação)

Nota 2020 2019
Despesas administrativas (10) (698) (724)
Provisão para contingências 91 10
Resultado antes das receitas (despesas) 
financeiras líquidas e impostos (607) (714)
Receita financeira 1.032 2.325
Despesa financeira (2) -
Resultado financeiro líquido (11) 1.030 2.325
Resultado antes dos impostos 423 1.611
Imposto de renda e contribuição social corrente (5.2) (56) (357)
Lucro líquido do exercício 367 1.254
Lucro líquido básico por ação (em R$): 0,00550 0,01879
Lucro líquido diluído por ação (em R$): 0,00550 0,01879

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (valores expressos em milhares de reais)

Reserva de 
Lucros

Capital 
Social

Re-
serva 

de 
Capi-

tal

Re-
serva 
Legal

Reserva 
de Lu-
cros a 

Realizar

(-) 
Partilha 
Anteci-

pada de 
Ativos

Lu-
cros 
Acu-

mula-
dos

Patri-
mônio 

Líquido
Saldos em 31/12/2018 42.745 9.287 8.550 4.095 - - 64.677
Partilha antecipada de 
ativos (2.250) (2.250)
Lucro líquido do exercício 1.254 1.254
Destinação do resultado 
do exercício: -
Retenção de lucros - - - 1.254 - (1.254) -
Saldos em 31/12/2019 42.745 9.287 8.550 5.349 (2.250) - 63.681
Partilha antecipada de 
ativos (21.500) (21.500)
Lucro líquido do exercício 367 367
Destinação do resultado 
do exercício: -
Retenção de lucros - - - 367 - (367) -
Saldos em 31/12/2020 42.745 9.287 8.550 5.716 (23.750) - 42.548

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes dos tributos 423 1.611
Ajustes para:
Juros e variações monetárias (875) (2.204)
Despesa com tributos 51 113
Provisão para contingências (91) (10)

(492) (490)
Aumento (redução) de ativos e passivos 24.091 (293)
Restituição de crédito fiscal 24.168 -
Impostos retidos na fonte 2 (4)
Tributos pagos (79) (292)
Contas a pagar e outros - 4
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais 23.599 (783)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partilha antecipada de ativos aos acionistas (21.500) (2.250)
Fluxo de caixa decorrente das atividades de financiamento (21.500) (2.250)
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalente de caixa 2.099 (3.033)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3.145 6.178
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 5.244 3.145

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, serviços de terceiros e outros (698) (724)
Valor adicionado bruto (698) (724)
Valor adicionado líquido produzido pela companhia (698) (724)
Valor adicionado recebido em transferência 1.172 2.448
Receitas financeiras 1.081 2.438
Provisão para contingências 91 10
Valor adicionado total a distribuir 474 1.724
Distribuição do valor adicionado 474 1.724
Impostos, taxas e contribuições 107 470
Remuneração de capitais próprios 367 1.254
Lucros retidos 367 1.254

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Lucro do líquido do exercício 367 1.254
Outros resultados abrangentes - -
Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos 367 1.254

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Em 31/12/2020 e 2019 (valores 
expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
1 Contexto Operacional: A Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação (“Bonaire” 
ou “Companhia”) é uma sociedade por ações, de capital aberto, constituída em 29 
de agosto de 1997, que tem por objeto a participação como acionista da Companhia 
Paulista de Força e Luz - CPFL, de forma direta ou indireta, bem como em empre-
sas em que os acionistas diretos ou indiretos da CPFL venham a participar como 
cotista ou acionista. A sede da Companhia está localizada na Rua da Assembleia, 
nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na Cidade e no Estado do Rio de Janei-
ro. A atividade preponderante da Companhia era a participação direta como acio-
nista da holding CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”), que através de suas subsi-
diárias: (i) distribui energia elétrica para consumidores em suas áreas de concessão, 
(ii) gera energia elétrica e está desenvolvendo projetos de geração e (iii) comercia-
liza energia elétrica e fornece serviços de valor agregado relacionados ao setor 
elétrico. Em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 
24 de novembro de 2017 foi deliberada a adesão à Oferta Pública de Aquisição de 
Ações Ordinárias de Emissão da CPFL Energia (“OPA”). Diante disso, em 30 de 
novembro de 2017 foi alienada a totalidade de ações da CPFL Energia detidas pela 
Companhia. Dissolução da Companhia - Com a alienação dos investimentos 
acima mencionada, a Bonaire deixou de ter participação em outras sociedades, fi-
cando a cargo de sua Administração analisar e decidir sobre sua continuidade. 
Desse modo, foi deliberado e aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, ocor-
rida em 27 de dezembro de 2018, a dissolução da Companhia e início do processo 
de liquidação, nos termos do artigo 206, I, c, da Lei nº 6.404/76. No mesmo ato, foi 
deliberado por unanimidade a dissolução do Conselho de Administração e a insta-
lação do Conselho Fiscal que permanecerá em funcionamento durante todo o pe-
ríodo de liquidação. Foi deliberado ainda, a nomeação de Carlos Eduardo Reich de 
Sampaio como liquidante da Companhia. Em Assembleia Geral Ordinária de Ex-
traordinária realizada em 29 de maio de 2020, foi aprovada a destituição do liqui-
dante Carlos Eduardo Reich de Sampaio e a nomeação da empresa Eximia Capital 
Partners como novo liquidante da Companhia. A Companhia é parte envolvida em 
processos de natureza tributária e possui créditos fiscais em processo de restituição 
na Receita Federal, consequentemente, a sua extinção está condicionada à con-
clusão de tais processos. 2 Apresentação das Demonstrações Contábeis: 1.1 
Base de apresentação - As demonstrações contábeis foram preparadas em con-
formidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aque-
las incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as 
orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”) e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Conforme mencionado na nota explicativa n° 1, em função do encerramento de 
suas atividades, as demonstrações contábeis contemplam ajustes e provisões re-
queridas para empresas que não estejam em continuidade operacional. Neste con-
texto, a Companhia preparou suas demonstrações contábeis em uma base consis-
tente com as práticas contábeis adotadas no Brasil, no entanto no pressuposto da 
não continuidade das operações. Com parecer favorável do Conselho Fiscal, a 
emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pelo Liquidante da Companhia 
em 8 de março de 2021. 1.2 Base de mensuração - Considerando que as demons-
trações contábeis foram preparadas no pressuposto da não continuidade das ope-
rações, quando aplicável, os ativos foram ajustados a seus valores recuperáveis, 
assim como, foram reconhecidos todos os passivos de obrigações contratuais ge-
rados pelo encerramento das operações. 1.3 Moeda funcional e moeda de apre-
sentação - Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usan-
do a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua (“a 
moeda funcional”). As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que 
é a moeda funcional da Companhia. 1.4 Uso de estimativas e julgamentos - A 
elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Companhia faça julgamentos na determinação e 
no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e 
premissas incluem a mensuração de instrumentos financeiros, provisão para perdas 
em ativos, avaliações de riscos em contingências, provisões para imposto de renda 
e contribuição social e outras avaliações similares. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados 
em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. Desta forma, 
a Companhia revisa as estimativas e as premissas adotadas de maneira contínua. 
Os ajustes oriundos no momento destas revisões são reconhecidos no período em 
que as estimativas são revisadas e são aplicados de maneira prospectiva. 1.5 Lucro 
por ação - O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribu-
ível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações 
ordinárias emitidas durante o exercício. 1.6 Demonstração do valor adicionado 
- A Companhia elaborou as demonstrações do valor adicionado (“DVA”) nos termos 
do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais 
são apresentadas como parte integrante das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 3 Sumário das Principais Políticas 
Contábeis: As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas de-
monstrações contábeis individuais estão descritas a seguir. Essas políticas foram 
aplicadas de maneira consistente em todos os exercícios apresentados. 3.1 Instru-
mentos financeiros - Ativos financeiros: Os ativos financeiros da Companhia são 
reconhecidos inicialmente na data da negociação em que a Companhia se torna 
uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O desreconhecimento 
de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos respectivos fluxos 
de caixa do ativo expiram ou quando os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro são transferidos. A Companhia possui os seguintes principais ativos fi-
nanceiros: - Ativos financeiros ao custo amortizado: são ativos financeiros com 
pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. 
São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento su-

perior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como 
ativos não circulantes). Os ativos financeiros da Companhia são classificados como 
mensurados ao custo amortizado, conforme os preceitos do CPC 48/ IFRS 9. A 
classificação de ativos financeiros depende da finalidade para a qual tais ativos 
foram adquiridos. A Companhia determina a classificação de seus ativos financeiros 
no reconhecimento inicial. O principal ativo financeiro que a Companhia tem classi-
ficado nesta categoria é o caixa e equivalente de caixa. - Passivos financeiros: 
Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que são originados 
ou na data de negociação em que a Companhia se torna parte das disposições 
contratuais do instrumento. A Companhia não possui passivos financeiros relevan-
tes. Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados 
pelo valor líquido quando existe o direito legal de compensação dos valores e haja 
a intenção de liquidação em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. - Capital social: Ações ordinárias são classificadas como 
patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e 
opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de 
quaisquer efeitos tributários. 3.2 Apuração do resultado - O resultado é apurado 
pelo regime de competência. 3.3 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equiva-
lentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações finan-
ceiras de curto prazo, com risco irrelevante de mudança de seu valor de mercado. 
As aplicações financeiras estão classificadas como ativos financeiros mensurados 
ao custo amortizado e, portanto, estão registradas ao valor nominal, acrescidos dos 
rendimentos “pro-rata temporis” até a data do encerramento do exercício. 3.4 Im-
postos e contribuições a recuperar - São demonstrados pelos valores originais, 
atualizados monetariamente de acordo com as disposições legais, e representam 
créditos fiscais associados às retenções de tributos federais. 3.5 Outros ativos 
circulantes e não circulantes - São demonstrados pelos valores de custo e, quan-
do aplicável, incluídos os rendimentos e reduzidos aos valores de realização. 3.6 
Passivo circulante e não circulante - São demonstrados pelos valores conhecidos 
e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e varia-
ções monetárias incorridas. 3.7 Dividendos e juros sobre capital próprio - Com 
a deliberação pela dissolução da Companhia, aprovada na Assembleia Geral Ordi-
nária e Extraordinária, de 27 de dezembro de 2018, deixou-se de constituir os divi-
dendos mínimos obrigatórios. 3.8 Imposto de renda e contribuição social -  O 
imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$ 240 (base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tribu-
tável para contribuição social sobre o lucro líquido. O imposto corrente é o imposto 
a pagar ou a receber /compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do 
exercício, as taxas decretadas ou substancialmente decretadas na data de apre-
sentação das demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar 
com relação aos exercícios anteriores. As despesas de imposto de renda e contri-
buição social correntes do exercício são calculadas e registradas conforme legisla-
ção vigente. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do 
resultado, exceto para os casos em que estiverem diretamente relacionados a itens 
registrados diretamente no patrimônio líquido ou no ajuste de avaliação patrimonial 
que já são reconhecidos líquidos destes efeitos fiscais. 3.9 Provisões - As provisões 
são reconhecidas em função de um evento passado, quando há uma obrigação 
legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável 
a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quanto aplicá-
vel, as provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de 
caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado 
e os riscos específicos para o passivo. 3.10 Reconhecimento das receitas - A 
receita é reconhecida pela Companhia na extensão em que for provável que bene-
fícios econômicos serão gerados e quando possa ser mensurada de forma confiá-
vel. A principal receita que a Companhia fez jus está discriminada a seguir: Receitas 
financeiras - Abrange receitas incidentes em juros auferidos sobre aplicações finan-
ceiras e atualizações monetárias incidentes sobre impostos a recuperar. 3.11 Re-
sultado por ação - O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado 
do exercício atribuível aos acionistas controladores da Companhia e a média pon-
derada das ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. O resultado por 
ação diluído é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas 
controladores, ajustado pelos efeitos dos instrumentos que potencialmente impac-
tariam o resultado do exercício e pela média das ações em circulação, ajustada 
pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos 
períodos apresentados, nos termos do CPC 41. 3.12 Novas normas e interpreta-
ções - • IFRS 3 / CPC 15: Combinação de Negócios - Estabelece novos requeri-
mentos para determinar se uma transação deve ser reconhecida como uma aqui-
sição de negócio ou como uma aquisição de ativos. A adoção foi requerida a partir 
de 1° de janeiro de 2020 e não houve nenhum impacto na adoção deste pronun-
ciamento nas demonstrações contábeis da Companhia. • IFRS 9 / CPC 48: Instru-
mentos Financeiros; IFRS 7 / CPC 40: Instrumentos Financeiros – Evidencia-
ção e IAS 39 / CPC 38: Instrumentos Financeiros – Reconhecimento e 
Mensuração – Referem-se a inclusão de exceções temporárias aos requerimentos 
atuais da contabilidade de hedge para neutralizar os efeitos das incertezas causadas 
pela reforma da taxa de juros referenciais (IBOR). A adoção foi requerida a partir de 
1° de janeiro de 2020 e não houve nenhum impacto na adoção deste pronuncia-
mento nas demonstrações contábeis da Companhia. • IAS 1 / CPC 26: Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis e IAS 8 / CPC 23: Políticas Contábeis, 
Mudança de Estimativa e Retificação de Erros – Altera a definição de “material”, 
estabelecendo que uma informação é material se a sua omissão, distorção ou 
obscuridade puder influenciar razoavelmente a tomada de decisão dos usuários 
das demonstrações contábeis. A adoção foi requerida a partir de 1° de janeiro de 
2020 e não houve nenhum impacto na adoção deste pronunciamento nas demons-
trações contábeis da Companhia. • IFRS 16 / CPC 06 (R2): Arrendamentos - Re-
querimentos com o objetivo de facilitar para os arrendatários a contabilização de 
eventuais concessões obtidas nos contratos em decorrência da COVID-19, tais 
como perdão, suspensão ou mesmo reduções temporárias de pagamentos. A ado-
ção foi requerida a partir de 1° de janeiro de 2020 e não houve nenhum impacto na 
adoção deste pronunciamento nas demonstrações contábeis da Companhia, uma 
vez que não possui transações da natureza a que ele se refere. • IFRS 9 / CPC 48; 
IAS 39 / CPC 08; IFRS 7 / CPC 40; IFRS 4 / CPC 11; e IFRS 16 / CPC 06 (R2) – 
Referem-se a adição de novos requisitos de divulgação sobre os efeitos trazidos 
pela reforma da taxa de juros referenciais (IBOR). A adoção está prevista a partir 
de 1° de janeiro de 2021 e a Companhia não espera nenhum impacto na adoção 
deste pronunciamento em suas demonstrações contábeis. • IAS 37 / CPC 25: 
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes – Especificação de 
quais custos uma empresa deve incluir ao avaliar se um contrato é oneroso. Os 
custos diretamente relacionados ao cumprimento do contrato devem ser conside-
rados nas premissas de fluxo de caixa (Ex.: Custo de mão-de-obra, materiais e 
outros gastos ligados à operação do contrato). A adoção está prevista a partir de 1° 
de janeiro de 2022 e a Companhia não espera nenhum impacto na adoção deste 
pronunciamento em suas demonstrações contábeis. • IAS 16 / CPC 27: Ativo 
Imobilizado – Permitir o reconhecimento de receita e custos dos valores relaciona-
dos com a venda de itens produzidos durante a fase de testes do ativo. A adoção 
está prevista a partir de 1° de janeiro de 2022 e a Companhia não espera nenhum 
impacto na adoção deste pronunciamento em suas demonstrações contábeis, uma 
vez que não possui ativos da natureza a que ele se refere. 
4 Caixa e Equivalentes de Caixa:

2020 2019
Aplicações Financeiras de liquidez imediata:   

CDB - Certificado de depósito bancário 5.244  - 
 Fundos de investimento  -  3.145 

5.244 3.145
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações 
financeiras de curto prazo, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos 
dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que se aproximam do seu valor 
de mercado. Até 2 de abril de 2020, correspondiam a recursos aplicados em fundos de 
investimento de curto prazo, administrados pela Banco Bradesco S.A. e cuja política de 
investimento consistia na aplicação em operações de renda fixa no curto prazo, com o 
objetivo de acompanhar a média do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) ou a 
taxa Selic.A rentabilidade acumulada até esta data foi 0,43% (5,42% acumulada em 
2019). Na mesma data, os recursos da Companhia foram reaplicados em Certificado de 
Depósito Bancário (CDB) emitido pelo Banco Bradesco S.A. que possui rentabilidade 
de 100% do CDI e liquidez imediata. 5 Imposto de Renda e Contribuição Social: 
5.1  Imposto de renda e contribuição social a recuperar
 2020 2019
Imposto de renda antecipado 31.757 55.349
Contribuição social antecipado 4.950 5.031
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 29 1

36.736 60.381
Refere-se ao imposto de renda retido na fonte incidente no resgate de aplicações 

financeiras e às antecipações de imposto de renda e contribuição social. A Companhia 
envia regularmente à Receita Federal requerimentos via Pedido Eletrônico de Restitui-
ção, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), 
solicitando as restituições dos créditos de imposto de renda e de contribuição social 
pagos a maior e não utilizados para a compensação dos tributos correntes. Em 31 de 
dezembro de 2020, o montante pleiteado corresponde a R$36.639. 5.2 Reconcilia-
ção dos montantes de contribuição social e imposto de renda registrados nos 
resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019

2020 2019
IR CSLL IR CSLL

Alíquota do I.R. e contribuição social - Legislação 25% 9% 25% 9%
Lucro contábil antes do I.R. e contribuição social 423 423 1.611 1.611
IRPJ e CSLL - Alíquota Nominal 82 38 379 145
    Reversão da provisão para contingências (23) (7) (3) (1)
    Crédito fiscal utilizado (25) (9) (120) (43)
Subtotal 34 22 256 101
Alíquota do imposto de renda e contribuição social - Em 
relação ao lucro 8% 5% 16% 6%
Imposto de renda e contribuição social no resultado 34 22 256 101
A Companhia possui prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social no montante 
de R$ 40.926 em 31 de dezembro de 2020(R$ 41.025 em 31 de dezembro de 2019),que 
não estão registrados contabilmente, por não ser possível afirmar se sua realização 
é, presentemente, considerada provável e, em função do processo de dissolução da 
Companhia conforme mencionado na nota explicativa n°1. 
6 Tributos e Contribuições a Pagar: 2020 2019
IRPJ e CSLL  56  357 
PIS e COFINS  2  7 
Tributos retidos s/ serviços tomados  2  3 

60 367
7 Contingência: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui processo 
classificado como perda possível em esfera judicial, na 3º Vara do Fórum Federal 
do Rio de Janeiro, no valor atualizado de R$ 538 (R$ 511 em 2019). Trata-se de 
Ação Anulatória em busca de decisão judicial que reconheça definitivamente a 
improcedência dos débitos de CSLL exigidos pela União (Fazenda Nacional), ten-
do em vista que a Companhia entende deter o direito da à integralidade do crédito 
de saldo negativo apurado no exercício de 2011 (ano-calendário de 2010). Existe 
depósito judicial vinculado a essa ação, que em 31 de dezembro de 2020 está no 
montante de R$ 671 (R$ 655 em 2019). Em 2020 a Companhia obteve êxito nos 
processos administrativos nº 10880.992925/2011-27 e nº 15251.720030/2016-
27, resultado que favorece o êxito na ação anulatória acima referida. Diante 
disso, foram pagos os honorários de êxito provisionados no montante de R$ 91. 
8 Patrimônio Líquido: 8.1 Capital Social - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o 
capital social da Companhia é de R$ 42.745 e está representado por 66.728.878 ações 
ordinárias escriturais sem valor nominal. A participação acionária é assim distribuída:

Acionistas
Qtde 

ações ON
Participa-
ções %

Fundação CESP 29.618.532 44,39
Fundação SISTEL de Seguridade Social 21.508.131 32,23
Fundação PETROBRAS de Seguridade Social - PETROS 15.198.071 22,78
Fundação SABESP de Seguridade Social - SABESPREV 404.144 0,60

66.728.878 100%
8.2 Distribuição de Resultados - Com a deliberação pela dissolução da Companhia, 
aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de 27 de dezembro de 
2018, deixou-se de constituir os dividendos mínimos obrigatórios. O resultado do 
exercício de 2020 e 2019 foi destinado à reserva de lucros a realizar. 8.3 Reserva de 
Lucros - a) Reserva Legal - A reserva legal é constituída em conformidade com a 
Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social na base de 5% do Lucro Líquido de 
cada exercício até atingir 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, 
o saldo desta reserva é de R$ 8.550.A Companhia não constituiu reserva legal nestes 
exercícios por ter atingido o limite legal de 20% do capital social. b) Reserva de lucros 
a realizar - Foi constituída em função de lucros existentes economicamente, mas não 
disponíveis financeiramente. Durante a fase de liquidação da Companhia, essa reserva 
se destina a acumular todo o resultado apurado no referido período. Conforme descrito 
no item 8.2, considerando a deliberação tomada pelos acionistas na Assembleia Geral 
Extraordinária de 27 de dezembro de 2018, no sentido da dissolução da Companhia, 
e também que, dada essa característica jurídico/operacional de liquidação, em que 
até a sua conclusão não se efetuará provisionamentos de dividendos e/ou reservas, 
o resultado apurado nos exercícios de 2020 e 2019 foram destinados a essa reserva. 
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da reserva de lucros a realizar é de R$ 5.716 (R$ 
5.349 em 31 de dezembro de 2019). 8.4 Partilha antecipada do ativo - Em Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 10 de maio de 2019, os acionistas, por unanimida-
de, aprovaram a partilha antecipada de parte do ativo remanescente da Companhia, 
no montante de R$ 2.250. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de 
junho de 2020, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a partilha antecipada de 
parte do ativo remanescente da Companhia, no montante de R$ 21.500. As partilhas 
antecipadas de ativos supracitadas ocorreram em decorrência do desconhecimento, 
naquelas datas, da existência de débitos pendentes da Companhia, e considerando 
que os recursos financeiros disponíveis superam em muito as possíveis obrigações 
financeiras que a Companhia ainda possa ter até a finalização de seu processo de 
liquidação. Os acionistas consignaram que a parte residual dos recursos remanes-
centes na Companhia é mais que suficiente para: (i) pagamento de suas obrigações 
cotidianas, condizentes com seu processo de liquidação, tais como o pagamento da 
remuneração do liquidante e de seus administradores, bem como dos honorários de 
consultores financeiros, contábeis e jurídicos; e (ii) pagamento dos valores corres-
pondentes aos processos judiciais e administrativos de que a Companhia é parte, e 
que ainda estão sendo discutidos nas esferas apropriadas, portanto não constituindo 
passivo líquido. 9 Lucro por Ação: O cálculo do lucro básico por ação foi baseado no 
lucro líquido atribuído aos detentores de ações ordinárias e na média ponderada de 
ações ordinárias em circulação. 10 Despesas Administrativas:

2020 2019
Serviços (consultoria, infraestrutura e outros)  (660)  (586)
Propaganda e publicidade  (35)  (46)
Associações e entidades de classe  -  (84)
Outras  (3)  (8)

 (698)  (724)
11 Resultado Financeiro: O resultado financeiro da Companhia provém basicamente 
de remunerações de aplicações financeiras em fundo de investimento de curto prazo e/
ou CDB e atualização monetária de impostos a recuperar cujo saldo incide taxa SELIC.

2020 2019
Renda de aplicações financeiras 213 235
Variação monetária ativa s/ tributos a compensar 875 2.203
PIS e COFINS sobre receita financeira (51) (113)
IOF incidentes sobre aplicações financeiras (7) -

1.030 2.325
12 Instrumentos Financeiros: Os valores de realização estimados dos ativos 
financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis 
no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável julga-
mento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa 
do valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir 
não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado. 
O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores 
de realização estimados. A administração desses instrumentos é efetuada por meio 
de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política 
de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus 
as vigentes no mercado.  A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, 
seja em derivativos, seja em outro ativo de risco. a) Ativos financeiros - Referem-
se à caixa e equivalentes de caixa. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os valores 
estimados de mercado dos instrumentos financeiros podem ser assim demonstrados:

2020 2019

Natureza Categoria Nível (*)

Valor 
contá-

bil

Valor 
de mer-
cado

Valor 
con-
tábil

Valor de 
merca-

do
Caixa e equivalen-
tes de caixa

Mensurados ao 
custo amortizado Nível 1 5.244 5.244 3.145 3.145

Quanto à valorização dos Instrumentos Financeiros, o CPC 40 (R1) requer a clas-
sificação em uma hierarquia de três níveis para mensurações a valor justo dos 
instrumentos financeiros, baseada em informações observáveis e não observáveis 
referentes à valorização de um instrumento financeiro na data de mensuração. Os 
três níveis de hierarquia de valor justo são: (i) Nível 1: Preços cotados em mercado 
ativo para instrumentos idênticos; (ii) Nível 2: Informações observáveis diferentes 
dos preços cotados em mercado ativo que são observáveis para o ativo ou passivo, 
diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços) e, (iii) Nível 3: 
Instrumentos cujos fatores relevantes não são dados observáveis de mercado. b) 
Risco de crédito - A contratação e o controle de operações financeiras são efe-
tuados através de critérios gerenciais periodicamente revisados que consideram 
requisitos de solidez financeira, confiabilidade e perfil de mercado da entidade com 
a qual são realizadas. Este risco é avaliado como baixo, tendo em vista a natureza 
das operações da Companhia. c) Risco de taxa de juros - O resultado financeiro da 
Companhia está suscetível a variações decorrentes das operações com aplicações 
financeiras indexadas ao CDI. Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia 
vir a incorrer em resultado financeiro menor por conta de flutuações nas taxas de 
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juros, que reduzem as receitas financeiras relativas a estas aplicações. d) Risco de taxa de câmbio - A Companhia não está suscetível a este risco, uma vez que não possui 
operações atreladas a moeda estrangeira. e) Análise de sensibilidade - Em consonância com a Instrução CVM n° 475/08, a Companhia realiza análise de sensibilidade 
dos principais riscos aos quais seus instrumentos financeiros estão expostos, basicamente representados por variação da taxa de juros, conforme demonstrado: Supondo: 
(i) que o cenário de exposição dos instrumentos financeiros indexados a taxas de juros variáveis em 31 de dezembro de 2020 seja mantido, e (ii) que o CDI anual acumulado 
nos últimos 12 meses, para esta data base, permaneça estável (CDI: 2,75% a.a.), os efeitos que seriam registrados nas demonstrações contábeis para os próximos 12 meses 
seria uma receita financeira de R$ 144. Caso ocorram oscilações no CDI de acordo com os três cenários definidos, o valor da receita financeira líquida seria impactado em:

Instrumentos
Exposição  

(R$ mil) Risco Cenário 1 (*)
Redução do índice em 

25% (**)
Redução do índice em 

50% (**)
Instrumentos financeiros ativos 5.244 baixa do CDI 5 (32) (69)
Total de redução da receita financeira 5 (32) (69)
(*) Para a analise de sensibilidade do cenário 1 foi considerado o CDI de 2,85% conforme informações disponibilizadas pelo mercado e comparadas com o CDI acumulado 
dos últimos 12 meses. (**) Conforme requerimento da Instrução CVM n° 475/08, os percentuais de redução dos índices foram aplicados sobre os índices do cenário 1. 13 
Partes Relacionadas e Remuneração dos Administradores: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia não tem quaisquer saldos e/ou transações inseridas 
ou não inseridas no seu contexto operacional com partes relacionadas, bem como não possui quaisquer dependência econômica, financeira ou tecnológica com forne-
cedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia mantém uma relação comercial. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a Companhia não realizou qualquer 
pagamento ao pessoal-chave da Administração, assim como não há remuneração baseada em ações da própria Companhia ou incentivos de longo prazo. 14 Pandemia 
Coronavírus (COVID-19): Devido ao grande alastramento mundial da doença, ocasionada por um novo agente do Coronavírus (COVID-19) descoberto inicialmente 
na China, foi sancionada no Brasil a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus (COVID-19). O isolamento e a quarentena de pessoas, a fim de evitar a possível contaminação ou a propagação ainda maior do vírus, são 
algumas das medidas que veem sendo ser aplicadas pelo Poder Público. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de Coronavírus 
(COVID-19) como uma pandemia. As medidas restritivas para conter a disseminação do vírus têm potencial para afetar significativamente a economia global, tendo em 
vista a interrupção ou desaceleração da cadeia de suprimentos e o aumento significativo da incerteza econômica, considerando o aumento na volatilidade dos preços 
dos ativos, das taxas de câmbio e a queda das taxas de juros de longo prazo. Por tratar-se de uma Companhia em Liquidação, que não possui atividades operacionais, 

a Bonaire não está exposta aos riscos econômicos relativos à pandemia e, portanto, 
não houve nenhum impacto nessas demonstrações contábeis.

Eximia Capital Partners – Liquidante nomeado da Companhia
Flávio Freitas Thomaz Pereira – Contador CRC RJ 081603/O-0

Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação Declaração do Liquidante sobre as 
Demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 
Rio de Janeiro, 8 de março de 2021. Pela presente, em atenção ao disposto no art. 25, 
inciso V da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, declaro que, na qualidade 
de Liquidante da Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação (“Companhia”), revisei, 
discuti e concordo com as informações contidas nas demonstrações contábeis da 
Companhia, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020 e 
2019. Atenciosamente, Eximia Capital Partners - Liquidante nomeado da Companhia.
Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação. Declaração Do Liquidante sobre o 
Relatório dos Auditores Independentes para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020. Rio de Janeiro, 8 de março de 2021. Pela presente, em atenção ao disposto no 
art. 25, inciso V da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, declaro que, na 
qualidade de Liquidante da Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação (“Companhia”), 
revisei, discuti e concordo com as opiniões expressas no relatório dos auditores inde-
pendentes BDO RCS Auditores Independentes, relativo às demonstrações contábeis 
da Companhia, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020 e 
2019. Atenciosamente, Eximia Capital Partners  - Liquidante nomeado da Companhia. 
Douglas José Nero; Ivan Mendes do Carmo; Vera Lucia de Almeida Pereira Elias.

Parecer do Conselho Fiscal: Os membros do Conselho Fiscal da Bonaire 
Participações S.A. – Em Liquidação, no desempenho de suas atribuições legais 
e estatutárias, examinaram o Relatório do Liquidante, o qual inclui o Quadro 
Geral de Credores, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, do 
Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, 

do Valor Adicionado e as respectivas  Notas Explicativas às Demonstrações Con-
tábeis, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e, ante os 
esclarecimentos prestados pelo Liquidante da Companhia, bem como os exames 
efetuados, e, ainda, considerando o relatório sem ressalvas emitido pelos audi-
tores independentes BDO RCS Auditores Independentes SS, por unanimidade 

de seus membros, concluíram que os documentos acima mencionados refletem 
adequadamente a situação patrimonial e financeira da Bonaire Participações 
S.A. – Em Liquidação e, assim, opinam favoravelmente ao encaminhamento de 
tais documentos para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Douglas 
José Nero; Ivan Mendes do Carmo; Vera Lucia de Almeida Pereira Elias.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis: Aos 
Acionistas, Conselheiros e Administradores da Bonaire Participações S.A. – Em 
Liquidação - Rio de janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis 
da Bonaire Participações S.A. - Em Liquidação (“Companhia”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Bonaire Participações 
S.A. - Em Liquidação, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações 
e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”.  Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpri-
mos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredi-
tamos que evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Ênfase: Descontinuidade operacional e dissolução da Companhia 
- Conforme mencionado em Nota Explicativa nº 1 e 2.2 às demonstrações contábeis, 
a Administração da Companhia decidiu pelo processo de liquidação e encerramento 
de suas operações, nos termos do artigo 206, I, C, da Lei nº 6.404/76, aprovada por 
unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, ocorrida em 27 de dezembro 
de 2018. A Companhia é parte envolvida em processos de natureza tributária e possui 
créditos fiscais a serem restituídos pela Receita Federal do Brasil – RFB mencionado 
na Nota Explicativa Nº 5.1. Consequentemente, a sua extinção está condicionada à 
conclusão de tais processos. Nossa opinião não está sendo ressalvada em função 
desse assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria 
são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em 
nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa 
opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma 
opinião separada sobre esses assuntos. Além dos assuntos descritos na seção “Des-
continuidade operacional e dissolução da Companhia” determinamos que o assunto 
descrito abaixo é o principal assunto de auditoria a ser comunicado em nosso relatório.  
Realização dos impostos a recuperar – Imposto de Renda e Contribuição Social: 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 5.1 às demonstrações contábeis, a 
Companhia possui tributos compensáveis que são compostos, principalmente, por 
imposto de renda retido na fonte incidente sobre aplicações financeiras e antecipações 
de imposto de renda e contribuição social nos montantes de R$ 31.757 mil e R$ 4.949 
mil, respectivamente. A Companhia envia regularmente à Receita Federal do Brasil 
– RFB requerimentos via Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reem-
bolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), solicitando as restituições dos 
créditos de Imposto de Renda e de Contribuição Social pagos a maior e não utilizados 
para a compensação dos tributos correntes. Em 31 de dezembro de 2020, o montan-

te pleiteado corresponde a R$ 36.639 mil. Por ser o maior ativo da Companhia, bem 
como pelo julgamento da Administração acerca da realização desses créditos, consi-
deramos este item como um principal assunto de auditoria. Resposta da auditoria 
sobre o assunto: Avaliamos o desenho, implementação e efetividade operacional 
dos controles internos chave relacionados a esses créditos tributários. Nossos proce-
dimentos de auditoria incluíram, testes sobre o confronto entre obrigação acessória 
que formaliza o crédito para autoridade tributária e o controle gerencial que suporta o 
número contábil, realizamos a atualização monetária do respectivo ativo com a taxa 
Selic. Também avaliamos se as divulgações efetuadas nas demonstrações contábeis 
estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Com base nos resul-
tados dos procedimentos executados e nas evidências obtidas, consideramos que a 
recuperação e divulgação dos referidos créditos tributários são aceitáveis no contexto 
das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outros assuntos: Demons-
trações do Valor Adicionado (DVA) - As demonstrações do valor adicionado (DVA) 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a respon-
sabilidade da Administração da Companhia, e apresentadas como informação suple-
mentar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a 
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas 
com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua 
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento 
Técnico CPC nº 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas 
demonstrações do valor adicionado foram adequadamente preparadas, em todos os 
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico 
e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relató-
rio do auditor: O Liquidante da Companhia é responsável por essas outras informa-
ções que compreendem o Relatório do Liquidante. Nossa opinião sobre as demons-
trações contábeis não abrange o Relatório do liquidante e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório do Liquidan-
te e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório do liquidante somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Respon-
sabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
- O Liquidante é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou por erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, o Liqui-
dante da Companhia levou em consideração a decisão da Assembléia Geral Extraor-
dinária - AGE de 27 de dezembro de 2018, que determina a liquidação da Companhia, 
e dessa forma, proceder aos registros contábeis aplicáveis às circunstâncias. O Liqui-
dante da Companhia é aquele com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança 

razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela-
tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se-
gurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções re-
levantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execu-
tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos en-
tendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • Ava-
liamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pelo Liquidante; • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pelo Liquidante, da base contábil de liquidação da Companhia e, 
com base na decisão dos acionistas em AGE de 27 de dezembro de 2018; • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corresponden-
tes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada; Comunicamo-nos com o Liquidante a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audito-
ria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identi-
ficamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela go-
vernança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluin-
do os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais re-
lacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa indepen-
dência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que 
foram objeto de comunicação com o Liquidante, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do 
exercício corrente, e que, dessa maneira constituem os principais assuntos de audi-
toria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circuns-
tâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado 
em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, 
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o 
interesse público. Rio de Janeiro, 08 de março de 2021.

BDO RCS Cristiano Mendes de Oliveira
Auditores Independentes SS Contador CRC 1 RJ078157/0-2
CRC 2 SP 013846/F

Por Jorge Priori

As criptomoedas são uma 
realidade. Trata-se de um 
universo novo, que vem 

se consolidando, mas que desperta 
muitas dúvidas para quem é de fo-
ra. É um mercado com muito po-
tencial de crescimento, mas os rá-
pidos movimentos de valorização 
e desvalorização podem assustar. 
Com o objetivo de esclarecer al-
gumas dessas dúvidas, o Monitor 
Mercantil está abrindo um espaço 
para analisarmos quatro tipos de 
criptomoedas: bitcoin, ethereum, 
bnb e as stablecoins.

Vamos conversar sobre elas 
com Ney Pimenta, CEO da Bit-
preço, primeiro marketplace de 
criptomoedas da América Latina. 
Nesses artigos serão analisados o 
que são essas criptomoedas, seus 
mecanismos de valorização e suas 
utilidades.

Com relação a questão da utili-
dade, essa é uma pergunta simples 
e importante, mas muitas vezes 
negligenciada. Ney ressalta já ter 
visto investimentos que termina-
ram em prejuízo justamente pela 
falta desta análise. Se o investidor 
tivesse verificado qual era a utili-
dade da criptomoeda que ele es-
tava comprando, provavelmente 
não teria feito o investimento que 
terminou de forma frustrada.

A primeira criptomoeda a ser 
analisada é o bitcoin, principal 
moeda digital do mundo. Ney 
também vai comentar um pouco 
sobre a tecnologia trazida pelo bi-
tcoin e que está chamando cada 
vez mais a atenção: o blockchain.

Os artigos serão publicados nas 
sextas-feiras.

O que é o bitcoin?
O bitcoin foi a primeira cripto-

moeda. Ele foi desenvolvido em 

2009. Uma de suas características 
é ser descentralizado, ou seja, ele 
não é controlado por um governo 
ou empresa, e sim por uma rede 
mundial de computadores que 
pertence a milhares, possivelmen-
te milhões de pessoas. Existem 
empresas de “mineração”, mas 
elas não fazem parte de uma enti-
dade que controla o bitcoin.

O bitcoin surgiu logo após a 
Crise dos Subprimes em 2008. 
Nessa crise, houve uma crítica 
muito forte ao governo ameri-
cano pela impressão de dinheiro 
para evitar a quebra de bancos e 
empresas. É por isso que o bitcoin 
prega justamente o contrário: tirar 
o poder dos governos para impri-
mir dinheiro e colocá-lo, de forma 
descentralizada, nas mãos das pes-
soas que mineram na blockchain.

Um fato interessante é que 
quando o bitcoin surgiu, ele valia 
alguns centavos. Nos últimos me-
ses, ele bateu mais de R$ 300 mil. 
Hoje, existem dezenas de milhares 
de criptomoedas no mercado que 
utilizam os mesmos princípios 
de criptografia e descentralização 
lançados pelo bitcoin.

Qual é o mecanismo de valo-
rização do bitcoin?

É complicado falar de valori-
zação de algo tão novo como as 
criptomoedas. Obviamente, exis-
te muita especulação por detrás 
disso, na mesma medida em que 
o mercado vai amadurecendo e 
entendendo como essa inven-
ção pode ser útil. Foi isso o que 
aconteceu com o bitcoin. Mesmo 
assim, nós podemos enxergar al-
guns mecanismos de valorização 
em sua história.

Um dos mecanismos que foram 
criados, talvez com esse intuito, é 
o halving. Seu objetivo é reduzir a 
oferta de bitcoins no mercado. A 

cada 3 ou 4 anos, o próprio algo-
ritmo do bitcoin reduz pela meta-
de a recompensa que é dada aos 
“mineradores”. Esse valor come-
çou com 50 e hoje está em 6,25. 
Isso gera uma redução de oferta 
em momentos em que, paralela-
mente, a adoção vai aumentando 
a procura do produto, implican-
do na sua valorização pela forma 
mais óbvia possível: oferta x de-
manda.

Quando se analisa a história do 
bitcoin, verificamos que sempre 
há uma valorização muito for-
te meses depois do halving. Nos 
últimos anos, isso aconteceu na 
virada de 2017 para 2018 e em 
março de 2020. Nesse último ca-
so, houve uma sinalização de va-
lorização, o mercado ficou atento 
ao processo, e assim que a Paypal 
trouxe uma nova demanda e inte-
resse por esse mercado, tivemos o 
início de um crescimento explosi-
vo do valor do bitcoin em meados 
do segundo semestre de 2020.

Esse talvez seja o mecanismo 
mais explícito de valorização do 
bitcoin: a redução de oferta atra-
vés do halving, casado com a po-
pularização da moeda e aumento 
de demanda.

Outro mecanismo de valori-
zação é a especulação e euforia, 
consequência direta do halving. 
Quando os preços sobem, isso 
chama a atenção das pessoas, ge-
rando uma avalanche de novos 
compradores eufóricos por co-
nhecer a nova tecnologia e visua-
lizar o seu potencial, alimentando 
assim o aumento de preço. É por 
isso que nós temos esses picos 
muito altos após o halving, mas 
que tendem, depois de alguns 
meses, e após o fim da euforia, a 
serem corrigidos com a volta do 
valor para uma coisa mais sensata. 
Isso é notável no bitcoin.

Esse comportamento também 
se repete nas outras moedas, co-
mo as altcoins. Uma vez que um 
comprador se envolve com o bi-
tcoin, e gosta do mercado, ele 
passa a enxergar outras moedas 
e seus potenciais, acontecendo o 
que chamamos de altseason: uma 
estação das moedas alternativas 
que vem depois da euforia do bi-
tcoin.

Qual é a utilidade do bitcoin?
Nós vivemos a digitalização de 

praticamente tudo, e nada mais es-
perado que a digitalização do di-
nheiro. Junto com isso, nós temos 
a globalização. Como o bitcoin é 
uma moeda global, você pode en-
viá-la digitalmente para qualquer 
lugar do mundo sem qualquer 
restrição de fronteiras. Mas, ao 
contrário do que foi inicialmente 
pensado para o bitcoin, ele não 
é mais apropriado para a liquida-
ção de pequenos pagamentos. Por 
exemplo, não é mais possível pa-
gar o cafezinho da esquina com 
bitcoins.

Atualmente, ele é utilizado co-
mo reserva de valor por ser mais 
comparável ao ouro que ao di-
nheiro do dia-a-dia. Isso aconte-
ce porque o custo para fazer uma 
transferência de bitcoins é alto, 
já que seu preço subiu muito. As 
taxas são cobradas em bitcoins e 
em proporção à transação. É por 
isso que não é mais possível ficar 
pagando o cafezinho do dia-a-dia 
com bitcoins. Também existe uma 
demora de até 30 minutos para 
efetivação da transferência.

Como reserva de valor, o bi-
tcoin se consolidou fortemente. 
Ele é um ativo escasso como o 
ouro e tem propriedades que o 
ouro não tem, como a facilidade 
de ser levado para qualquer lugar 
do mundo ou de ser transferido 

de forma simples e mais barata. É 
por isso que muitas pessoas estão 
vendo o bitcoin superior ao ouro, 
que é uma das reservas de valor 
mais antigas e usadas até hoje.

Apenas complementando, já 
existem outras moedas que foram 
criadas para serem usadas no dia-
-a-dia, muito mais efetivas para 
o pagamento do cafezinho, por 
exemplo. Essas moedas utilizam a 
tecnologia do bitcoin e possuem 
aprimoramentos que focam no 
conceito de dinheiro, onde uma 
pessoa consegue fazer uma trans-
ferência em poucos segundos e de 
forma muito mais barata, ou até 
mesmo sem custo.

Outra utilidade trazida pelo 
bitcoin, mas que não é referente 
a ele, e sim à tecnologia que ele 
trouxe, é o blockchain. Ela é ba-
sicamente um livro contábil onde 
ficam registradas todas as movi-
mentações de bitcoins, tanto de 
pessoa para pessoa quanto dos 
“mineradores”. O “minerador” é 
a pessoa que escreve as páginas 
desse livro contábil que fica regis-
trado nos computadores da rede.

Muitos dizem que essa tecno-
logia vai muito além das cripto-
moedas e que ela, na verdade, é 
a grande inovação. Blockchain 
pode ser utilizado para registro 
de documentos como diplomas 
emitidos por universidades ou 
informações públicas do Detran. 
Uma vez feito o registro, não há 
mais como alterá-lo, pois não há 
uma entidade central com poder 
para isso. Por exemplo, se uma 
multa for registrada, nenhum 
funcionário do Detran consegui-
rá alterá-la. Um diploma não terá 
como ser falsificado, além de ficar 
público. Estão sendo visualizadas 
várias oportunidades de uso para 
o blockchain. Esse é um terreno 
bastante fértil.
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO – SEPRORJ (TI RIO) - CNPJ Nº 31.603.145/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do
Rio de Janeiro, nos termos dos artigos 14 e 41 do Estatuto da Entidade,
convoca todos os associados para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
TRIANUAL, no dia 30 de abril de 2021, em atenção aos protocolos de
segurança Federal, Estadual e Municipal contra a COVID-19, o horário das
eleições será das 10:00 às 12:00 horas, em seu Auditório, sito na Rua
Buenos Aires, nº 68, 32º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para a ELEIÇÃO DA
DIRETORIA e DO CONSELHO FISCAL com mandato relativo ao período
compreendido entre 01/05/2021 a 30/04/2024. O processo eleitoral realizar-
se-á conforme disposto nos artigos 41 a 47 do Estatuto e no Regimento Interno
do Processo Eleitoral, bem como observadas as disposições abaixo: A) Os
associados que desejarem apresentar chapas, deverão fazê-lo até às 17:00
horas do dia 31/03/2021, na sede do Sindicato, conforme endereço acima,
mediante requerimento à Presidência, em duas vias, assinado pelo candidato
a Presidente, contendo a indicação dos concorrentes à composição da nova
diretoria e conselho fiscal, nos padrões estabelecidos pelos artigos 21º e 28º
do Estatuto, com indicação do cargo, nome, qualificação completa e empresa
vinculada (todos os concorrentes devem ser representantes de sociedades,
distintas, associadas ao Sindicato); B) No ato de entrega do requerimento, a
secretaria do Sindicato atestará a legitimidade dos postulantes; C) As eleições
serão realizadas na data e no local indicados no preâmbulo, onde permanecerá
a mesa receptora de votos. C1) Após o encerramento da votação, o presidente
de mesa, vistada a lista de votantes e lacrada a urna, dará início a escrutinação;
C2) O voto será secreto; sendo válidos os votos por procuração específica
para esse fim, concedida por representante legal de empresa associada; C3)
Somente estarão aptas a votar as empresas quites com suas obrigações; D)
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos junto à secretaria do Sindicato,
ou através do e-mail juridico@ti.rio . Rio de Janeiro, 15 de março de 2021.

Benito Leopoldo Diaz Paret – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
SOCIEDADE COOPERATIVA PETROPOLITANA SANTA FÉ

CNPJ 28.754.529/0001-10 / NIRE 33400055977
O Presidente da Sociedade Cooperativa PETROPOLITANA SANTA FÉ, no
uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados
Associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser rea-
lizada em nossa sede, porém, não havendo a condição do acontecimen-
to na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por
meios online, no dia 27 de março de 2021, em primeira convocação
às 10h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de
Cooperados Associados, em segunda às 11h00min com  metade mais 01
(um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às
12h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:
Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício
Social do Ano de 2020; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4.
Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de
2020; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do
Ano de 2020; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal.

Petrópolis/RJ, 15 de março de 2021.
DIRETOR PRESIDENTE

ALEXANDRE DA ROCHA PIRES

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro, nos
termos do estatuto da Entidade Sindical e conforme a legislação vigente,
convoca todos(as) jornalistas empregados(as) em veículos eletrônicos, rádio
e televisão, a participarem de Assembleia Geral Extraordinária Virtual, a reali-
zar-se no dia 16 de março de 2021 nos seguintes horários: às 13h em
primeira convocação com o quórum estatutário e às 13:30h em segunda
convocaçãocom qualquer número de presentes; às 20h, em primeira convo-
cação com o quórum estatutário e às 20:30h em segunda convocação com
qualquer número de presentes, conforme previsto no artigo 8º, III e VI da
Constituição Federal e o Estatuto da Entidade Sindical, de forma virtual pela
plataforma Zoom com inscrição prévia pelo e-mail
sindicato-rio@jornalistas.org.br informando nome completo, CPF, celular
e documento de identidade que comprove o vínculo com a empresa (crachá,
contracheque,), sendo o link a ser informado aos inscritos pelo e-mailsindicato-
rio@jornalistas.org.br paradiscutir e votar a seguinte pauta:1) discussão
sobre proposta apresentada pelo sindicato patronal para o Acordo Coletivo
2021; 2) manter a assembleia aberta em caráter permanente; 3) autorizar o
sindicato a celebrar convenção coletiva, acordo coletivo, ou ajuizar dissídio
coletivo e ações de cumprimento referentes às normas coletivas descumpridas
pelas empresas nos últimos cinco anos; 4) ratificar a decisão da assembleia
sobre o desconto em folha da contribuição negocial no valor de R$ 90,00
(noventa reais);5) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, nove de março de 2021.

Verginia Dirami Berriel
Diretoria Executiva do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município

do Rio de Janeiro – Sindijor Rio CNPJ 34.057.448/000163

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  DAS  ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAOR-
DINÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA BANCOOP

CNPJ 28.026.175/0001-97 / NIRE 33400055756
A Presidente da Sociedade  Cooperativa BANCOOP, 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/
Renuncia de Cooperados. Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício
Social do Ano de 2020; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4.
Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de
2020; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano
de 2020; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 7.  Eleição da Direto-
ria de acordo com a Legislação. Rio de Janeiro/RJ, 13 de março de 2021.

DIRETORA PRESIDENTE
KATIA NUNES REDELICO

SINOPEC EXPLORATION AND PRODUCTION BRAZIL LTDA
CNPJ 12.450.530/0001-10 - NIRE 332.0873802-6

Ata de Reunião dos Sócios Realizada em 29 de dezembro de 2020: 
Data, Local e Horário. Ao 29º dia do mês de dezembro de 2020, às 13:00h, 
na sede social da Sociedade localizada na Praia de Botafogo, n° 228/702, 
Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Mesa: Sr. Lianhua 
Zhang – Presidente e Sr. Bruno Almeida Gonçalves - Secretário. Presença: 
Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos sócios 
da Sociedade por meio dos seus representantes legais devidamente consti-
tuídos. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração do Contrato Social para 
(i) permitir que a Sociedade abra e feche filiais, sucursais, agências e escri-
tórios fora do Brasil; (ii) aprovar o Protocolo e Justificação da Cisão Parcial 
Desproporcional da Repsol Sinopec Brasil S.A. registrada no CNPJ sob nº 
02.270.689/0001-08 (“RSB”); (iii) incorporar a parcela cindida resultante da 
cisão parcial da RSB ocorrida nessa data no valor de R$ 3.606.825.272,00 
(três bilhões, seiscentos e seis milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, du-
zentos e setenta e dois Reais), com o que a Sociedade passará a deter di-
retamente 1.503.534.156 (um bilhão, quinhentos e três milhões quinhentos 
e trinta e quatro mil cento e cinquenta e seis) ações emitidas pela empresa 
Repsol Sinopec Brasil B.V. (localizada na Koninginnegracht 19, 2514 AB, 
Haia, Holanda, e registrada na Câmara de Comércio da Holanda sob o nº 
27380332) representativas de 40% de seu capital social, conforme referido 
Protocolo e Justificação da Cisão Parcial Desproporcional; e (iv) determinar 
o aditamento do Contrato Social da Sociedade para refletir as deliberações 
e aprovações ora adotadas. Deliberações: Foi aprovada por unanimidade 
de votos, neste ato, (i) abrir ou fechar filiais, sucursais, agências e escri-
tórios da Sociedade no exterior; (ii) aprovar  o Protocolo e Justificação da 
Cisão Parcial Desproporcional da RSB e autorizar a assinatura dos docu-
mentos necessários; (iii) aumentar o capital social da Sociedade em R$ 
3.606.825.272,00 (três bilhões, seiscentos e seis milhões, oitocentos e vin-
te e cinco mil, duzentos e setenta e dois Reais), com o que a Sociedade 
passará a deter diretamente 1.503.534.156 (um bilhão, quinhentos e três 
milhões quinhentos e trinta e quatro mil cento e cinquenta e seis) ações emi-
tidas pela empresa Repsol Sinopec Brasil B.V. (localizada na Koninginne-
gracht 19, 2514 AB, Haia, Holanda, e registrada na Câmara de Comércio da 
Holanda sob o nº 27380332) representativas de 40% de seu capital social, 
conforme o Protocolo e Justificação da Cisão Parcial Desproporcional da 
RSB. O referido aumento do capital social se dará exclusivamente através 
da quotista Tiptop Luxembourg Sàrl, renunciando o outro quotista, Tiptop 
Energy Ltd., ao seu direito de preferência estabelecido pelo artigo 1.081 do 
Código Civil Brasileiro; e (iv) determinar a elaboração dos ajustes necessá-
rios ao Contrato Social da Sociedade, nas suas cláusulas 2ª e 5ª. Encerra-
mento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais 
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e a presente ata, uma vez 
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 
Rio de Janeiro, 29/12/2020. Sr. Lianhua Zhang – Presidente da Mesa; Sr. 
Bruno Almeida Gonçalves – Secretário; Tiptop Energy Ltd - Procurador Sr. 
Lianhua Zhang; Tiptop Luxembourg S.à.r.l. - Procurador Sr. Lianhua Zhang. 
Jucerja nº 3994557 em 07/01/2021.

CONDOMINIO SHOPPING CENTER DA GAVEA
CNPJ nº 28.248.938/0001-44.

COMUNICADO. REF.: ALTERAÇÃO DE LOCAL DA ASSEMBLEIA GE-
RAL ORDINÁRIA. Por instruções da Administração Interna do Condomínio, 
comunicamos que a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo 
dia 18/03/2021, ocorrerá por meio da plataforma de videoconferência 
- através do link a seguir: https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZwkd-sqjMjG9HZgJ6uG_vEcRq5rTFnn211, permanecendo o mesmo 
horário e pautas da Convocação publicada em 08-03-2021. A referida 
mudança se justifica pela publicação do Decreto Municipal nº 48.604 de 
10-03-2021, que proíbe a realização de reuniões particulares como medida 
de controle da Pandemia. As pessoas que comparecerem na qualidade de 
representante de condôminos deverão apresentar as respectivas procura-
ções com firma reconhecida, nos termos dos artigos 654 (parágrafos 1º e 
2º) e 657 do Código Civil. Esclarecemos aos senhores condôminos ou seus 
representantes que, de acordo com o Art. 1335 inciso III do Código Civil, não 
poderão votar nas deliberações da assembleia e delas 
participar, se não estiverem em dia com o pagamento das 
cotas vencidas. Antecipando os nossos agradecimentos 
e desde já contando com a presença à assembleia, subs-
crevemo-nos. Atenciosamente,

Zenilce Vidal.
Instruções de acesso a sala de Assembleia, 

aponte seu celular para o QR CODE.

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MOTORISTAS
 AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 30.042.097/0001-66 INSC. MUNICIPAL 0133167-1

NIRE nº 334.0000904-5
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)  –  31/03/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MOTORISTAS
AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO – COOPERTRAMO
no uso das prerrogativas que lhe confere o Estatuto Social, convoca os
senhores Cooperados a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária -
(AGO) a realizar-se em 31 de Março de 2021 (quarta-feira), na sede da
cooperativa, Rua Barros Barreto n° 30, Bonsucesso RJ, em primeira con-
vocação às 12:00 horas com 2/3 de Cooperados, em segunda convoca-
ção às 13:00 horas com metade e mais um Cooperado e, em terceira e
última convocação às 14:00 horas com um número mínimo de 20 Coopera-
dos, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1º) Análise e delibe-
ração sobre a prorrogação do FRV (Fundo de Recuperação de Veículos)
– Coop. 407 e Coop. 019; 2º) Análise e deliberação sobre o FAC (Fundo de
Assistência ao Cooperado) – Coop. 407; 3º) Análise e deliberação sobre o
Pagamento da última parcela do Capital Social - 2018 e das parcelas do
Capital Social – 2019; 4º) Análise e deliberação sobre os procedimentos a
serem adotados com relação aos Cooperados (Coop. 207, Coop. 276,
Coop. 285 e Coop. 402) que até o momento não retornaram ao trabalho; 5°)
Prestação de contas do Conselho de Administração. Acompanhado do
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Balanço; b) Demonstrati-
vo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das
Contribuições para cobertura das despesas da sociedade; c) Relatório de
gestão; d) Parecer do Conselho Fiscal. 6°) Destinação das sobras apura-
das ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições
para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se no primeiro
caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; 7º) Análise e deliberação
quanto à anistia de débitos dos Cooperados referente ao período da
Pandemia do Coronavirus (COVID-19); 8º) Análise e deliberação sobre o
rateio das despesas suportadas pela cooperativa no período da Pandemia;
9º) Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração, Conselho
Fiscal, Ética e Qualidade e Conselho Consultivo e Deliberativo, conforme
calendário divulgado na Sede da Cooperativa; 10º) Fixação de valor da
gratificação de representação para o Conselho de Administração, bem
como o da cédula de presença para os demais Conselheiros, Vogais e
Fiscais pelo comparecimento às respectivas reuniões; Para efeito de quorum
(61) Cooperados. Rio de Janeiro, 12 de março de 2021.

Alair Silva Gonçalves
Diretor Presidente

TERNIUM BRASIL LTDA
CNPJ: 07.005.330/0001-19
AUDITORIA AMBIENTAL

A TERNIUM BRASIL LTDA, torna público que entregou ao Instituto Estadual 
do Ambiente – INEA, em 30/12/2020, Relatório de Auditoria Ambiental de 
Controle dos anos de 2019 e 2020 para operação portuária contemplando 
um píer com dois berços de atracação, dois guindastes para desembarque 
do carvão, coque, minério de ferro e insumos siderúrgicos diversos, três guin-
dastes para o carregamento de placas de aço e coque, setor de empilhadeira 
uma bacia de evolução com calado de - 18,00 metros, uma ponte de acesso 
com 3,8 Km, duas subestações de 138 KV, sistema de tratamento de água, 
sistema de drenagem, parte administrativa, torres de transferência, correias 
transportadoras, atividade de dragagem de manutenção e monitoramento 
da biota aquática na área de influência do terminal portuário e informa que 
este estará à disposição para consulta na Av. João XXIII, s/nº - Santa Cruz 
no município do Rio de Janeiro, no período de 15/03/2021 à 15/04/2021 no 
horário das 09h às 16h. Informa, ainda, que o referido relatório também estará 
disponível para consulta no endereço eletrônico  www.inea.rj.gov.br/biblioteca. 
(Processo E-07/202028/2008).

Boa Vista compra Konduto para ampliar 
ofertas em produtos antifraudes 
Operação é precificada em R$ 172 milhões e prevê aquisição de 100% do capital social 

ANP lança guia  
para ajudar  
agentes regulados

A Boa Vista, empresa 
que oferece inteli-
gência analítica pa-

ra a tomada de decisões em 
concessão de crédito e ne-
gócios em geral, comprou 
a Konduto, especializada 
em risco e antifraude para 
e-commerce e pagamentos 
digitais. A operação foi pre-
cificada em R$ 172 milhões 
e prevê a aquisição de 100% 
do capital social da Kondu-
to pela Boa Vista.

O atual grupo de acio-
nistas da Boa Vista SCPC 
é composto pela Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP), como controlado-
ra, a Associação Comercial 
do Paraná, o Clube de Dire-
tores Lojistas do Rio de Ja-
neiro, a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Porto Alegre, 
além da TMG Capital, co-
mo acionista gestor. 

A compra da Konduto é a 
segunda aquisição da compa-
nhia em pouco mais de três 
meses. A primeira ocorreu 
em dezembro, quando com-
prou 100% da Acordo Certo, 
que oferta negociações de dí-
vidas no ambiente online. As 
duas aquisições acontecem 
meses depois da abertura 
de capital da Boa Vista, em 
setembro passado, e fazem 
parte do seu plano de cresci-
mento.

A iniciativa deve ampliar 
a oferta de produtos de pre-
venção à fraude da Boa Vis-
ta num dos segmentos que 
mais cresce no país. Para 
o presidente da Boa Vista, 
Dirceu Gardel, a transação é 
mais um passo importante da 
companhia em sua trajetória 
de forte ênfase em inteligên-
cia analítica baseada em ino-
vação e tecnologia de ponta.

“Com a aquisição da 
Konduto passamos a ofere-
cer ao mercado soluções em 
antifraudes com o que há de 
mais moderno em machine 
learning e monitoramento 
de comportamento de na-
vegação para combater a 
fraude on-line. Isso também 
irá contribuir para ampliar a 
nossa oferta de produtos e 
soluções aos clientes e aos 
consumidores, além de for-
talecer a nossa posição de 
liderança em soluções ana-
líticas”, ressalta o executivo.

A Konduto é uma em-
presa digital com experiên-
cia em e-commerce, meios 
de pagamento e inteligência 
artificial. É responsável por 
criar produtos antifraude 
completamente inovado-
res, que garantem seguran-
ça à operação de lojas vir-
tuais, fintechs e meios de 
pagamento, para combater 
a fraude em transações digi-

tais com eficiência, aumen-
tar as taxas de conversão e 
maximizar o faturamento 
destas operações.

Fundada em 2014, a Kon-
duto atende mais de 27 mil 
lojas no Brasil e na América 
Latina. Somente em 2020, em 
seus sistemas foram proces-
sados 244 milhões de pedi-
dos para avaliar a possibilida-
de de fraudes, e R$ 35 bilhões 
em compras. Com este feito, 
estima-se que R$ 1,3 bilhão 
deixaram de ser desembolsa-
dos indevidamente com pre-
juízos em fraudes.

Alta do comércio  
eletrônico

Impulsionados pelas me-
didas adotadas para con-
ter o avanço da pandemia, 
consumidores passaram a 
comprar muito mais em 
comércio eletrônico e mais 
empresas passaram a ven-
der no ambiente online. 
Mas apesar deste movimen-
to acelerado de transações, 
a Konduto constatou, em 
um estudo recente chamado 
o Raio-X da Fraude, que es-
sa alta não representou um 
aumento das fraudes, o que 
mostra o quanto as tecno-
logias antifraudes têm sido 
mais eficientes e necessárias.

“Nós nos orgulhamos de 

ter criado um sistema que 
combina as melhores tec-
nologias e mentes incríveis 
para construir soluções que 
realmente são eficazes no 
combate a fraudes, tanto em 
transações de e-commerce, 
quanto em transações via 
PIX e contas digitais. Ao 
unirmos as operações com 
a Boa Vista, empresa com 
a qual identificamos total 
sinergia e propósitos em 
sintonia, potencializamos a 
capacidade de atender a um 
número muito maior de em-
presas. O comércio eletrôni-
co se consolidou como uma 
realidade ao longo do último 
ano e os serviços antifrau-
des ganharam ainda mais 
relevância”, analisa, Tom 
Canabarro, CEO e cofun-
dador da Konduto.

A consumação da tran-
sação está sujeita ao cum-
primento de determinadas 
condições precedentes usu-
ais para esse tipo de opera-
ção, incluindo a obtenção da 
aprovação das autoridades 
concorrenciais (Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica – Cade). Neste 
interim, a Boa Vista e a Kon-
duto permanecerão condu-
zindo suas atividades de for-
ma totalmente independente 
até a aprovação final da tran-
sação pelo Cade.

A Agência Nacional 
de Petróleo (ANP) 
publicou nesta sex-

ta-feira, em seu portal, um 
guia para auxiliar os agentes 
regulados em relação aos 
critérios de conteúdo local a 
serem adotados no acordo e 
no compromisso de indivi-
dualização da produção e na 
anexação de áreas nos con-
tratos de exploração e pro-
dução (E&P) de petróleo e 
gás natural.

A agência reguladora diz 
que o guia trata inclusive 
dos casos de aditamento de 
contratos vigentes, com fo-
co na redação de cláusulas 
dos respectivos instrumen-
tos e com a apresentação 
de diferentes possibilidades 
conforme contratos de E&P 
envolvidos.

O material dá suporte 
ao entendimento e à aplica-
ção da Resolução ANP nº 
833/2020, que regulamenta 
o tema. A norma tem como 
ponto central a utilização do 
critério de eleição de cláusula 
de conteúdo local de um dos 
contratos que regem as áreas 
que são objeto de individua-
lização da produção ou ane-
xação de áreas, estendendo 
seus efeitos para toda etapa 
do desenvolvimento da pro-
dução, a partir da declaração 
de comercialidade.

“A individualização da 
produção é um procedi-
mento que visa à divisão 
do resultado da produção 
e ao aproveitamento racio-
nal do petróleo e/ou gás 
natural, quando uma jazida 
se estende além do bloco 
concedido ou contratado 
sob o regime de partilha de 
produção”. Caso todos os 
blocos abrangidos pela ja-
zida sejam de uma mesma 
empresa ou consórcio, dá-
-se o compromisso de in-
dividualização da produção 
(CIP); e se forem de empre-
sas diferentes ou algum não 
for contratado (pertencente 
à União), ocorre o acordo 
de individualização da pro-
dução (AIP).

Já a anexação de áreas 
consiste na incorporação de 
uma determinada descober-
ta comercial a um campo 
produtor ou potencialmente 
produtor, ampliando seus 
limites com vistas à explo-
ração conjunta dos recur-
sos petrolíferos. Neste ca-
so, ambos também devem 
pertencer à mesma empresa 
ou consórcio e ser requerida 
pelo operador. Trata-se de 
uma solução para casos de 
reservatórios dependentes 
que precisam ser incorpora-
dos a outros para se torna-
rem comercialmente viáveis.



ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ 07.002.685/0001-54 - NIRE 33.3.0027769-2

ATA DA AGE EM 11/03/2021
Data, Hora e Local: Realizada às 10h do dia 11/03/21, na sede social da ATE III Transmissora de Energia S.A. 
(“Cia.”), na Praça XV de Novembro, 20, Sala 602 (parte), Centro/RJ. Presença: Estava presente o Acionista que re-
presenta a totalidade do capital social da Cia., conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença 
de Acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais, em conformidade com o disposto no §4º do Art. 124 
da Lei 6.404/76, conforme alterada. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Art. 10, §1º do Estatuto 
Social, o Sr. Marco Antônio Resende Faria, que convidou a mim, Srta. Mariana Sant’Anna Magalhães, para secretari-
á-lo. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) Redução do capital social da Cia.; (2) Reforma do Art. 5º do Estatuto Social 
da Cia., com a consequente consolidação do referido Estatuto Social. Deliberações: (1) Aprovar a redução do capital 
social da Cia., considerado excessivo em relação a seu objeto social, nos termos do Art. 173 da Lei 6.404/76, no valor 
de R$145.000.000,00, com o cancelamento de 145.000.000 de ações ordinárias, passando o capital social de 
R$448.500.000,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente, para R$303.500.000,00, e as ações pas-
sando de 448.500.000 para 303.500.000 ações ordinárias, conforme autorizado pela ANEEL, nos termos do Despacho 
nº 636/21. O montante equivalente às ações canceladas em razão da redução de capital ora aprovada será restituído 
ao acionista em moeda corrente nacional. (2) Aprovar a reforma do Art. 5º do Estatuto Social da Cia., de maneira a 
refletir a nova expressão do capital social no Estatuto Social. A nova redação do dispositivo em comento deverá, por-
tanto, ser a seguinte. “Art. 5º - O capital subscrito e integralizado da Cia. é de R$303.500.000,00, dividido em 
303.500.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal.” O novo Estatuto Social da Cia., no qual já 
constam os reflexos das alterações ora aprovadas, torna-se parte integrante da presente Ata como Anexo I. Encerra-
mento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos. Em seguida, lavrou-se a presente ata, que 
depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: Sr. Marco Antônio Resende Faria, Presidente. 
Srta. Mariana Sant’Ana Magalhães, Secretária. Acionista: Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Mariana 
Sant’Ana Magalhães - Secretária. Anexo I: Estatuto Social: Capítulo I - Denominação Social, Sede e Foro: Art. 1º - A 
sociedade anônima brasileira de capital fechado operará sob a denominação de ATE III Transmissora de Energia S.A. 
e terá sede social e foro na Praça Quinze de Novembro, 20, sala 602 (parte), Centro/RJ. Art. 2º - A Cia. poderá, por 
deliberação da Assembleia Geral, independentemente de reforma estatutária, abrir, transferir ou fechar filiais, sucur-
sais, agências ou escritórios de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Capítulo II - 
Objeto Social: Art. 3º - A Cia. tem por objeto social a exploração de concessões de serviços públicos de transmissão 
de energia elétrica. Capítulo III - Prazo de Duração: Art. 4º - O prazo de duração da Cia. é indeterminado. Capítulo IV 
- Capital Social e Ações: Art. 5º - O capital subscrito e integralizado da Cia. é de R$303.500.000,00, dividido em 
303.500.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. §1º - Não serão emitidos certificados ou cautelas 
de ações. §2º - As ações são indivisíveis perante a Cia., que não lhes reconhecerá frações ou mais de um proprietário 
para cada ação. Art. 6º - A cada ação ordinária nominativa é atribuído o direito a um voto nas deliberações das Assem-
bleias Gerais. Art. 7º - A Cia., por deliberação da Assembleia Geral, poderá emitir ações preferenciais, sem direito de 
voto, até o limite de metade do total das ações representativas do capital social, sem guardar proporção atual ou futu-
ra com as ações ordinárias. § Único - As ações preferenciais não possuirão o direito de voto, sendo vedada a sua 
conversão em outro tipo de ação ao qual se confira tal direito, salvo nas hipóteses previstas em lei. Art. 8º - A integra-
lização de ações subscritas ou adquiridas na forma deste Estatuto deverá ser realizada na(s) data(s) de pagamento 
prevista(s) no boletim de subscrição ou, no caso deste ser omisso, dentro de 30 dias, contados da data da subscrição 
ou aquisição, independentemente de aviso aos acionistas. § Único - O acionista que deixar de efetuar o pagamento de 
ações subscritas, na forma do presente Estatuto e nos prazos fixados, ficará de pleno direito constituído em mora, 
sujeitando-se ao pagamento de juros calculados com base na taxa legal, correção monetária e multa de 10% do valor 
de cada parcela não realizada, podendo a Cia. promover a cobrança dos débitos, na forma prevista na Lei 6.404/76 e 
suas alterações, para esta situação específica. Art. 9º - O pagamento de dividendos ou bonificações em dinheiro apro-
vado pela Assembleia Geral e a distribuição de ações bonificadas provenientes de aumento de capital serão efetuados 
no prazo de 60 dias da data da Assembleia Geral que os aprovou e, em qualquer caso, dentro do exercício social. 
Capítulo V - Assembleia Geral: Art. 10 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 primeiros meses 
subsequentes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do Art. 132 da Lei das S.A. 
e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem. §1º - Observado o disposto no Art. 123 da 
Lei das S.A., as Assembleias Gerais deverão ser convocadas pelos Diretores, com no mínimo, 17 dias de antecedên-
cia, em primeira convocação, e, 8 dias de antecedência, em segunda convocação, devendo ser instaladas na forma 
da lei. As Assembleias Gerais deverão ser presididas e secretariadas de acordo com a indicação do acionista presen-
te à Assembleia (escolha por aclamação). §2º - A Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre os assuntos 
constantes da ordem do dia, previstos no respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas no 
edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas nas Leis das S.A.. §3º - Todos os documentos relacionados 
com a ordem do dia, que deverão ser analisados ou discutidos em Assembleia Geral, serão disponibilizados a acionis-
ta na sede social, a partir da data da convocação do primeiro edital de convocação. Art. 11 - Compete à Assembleia 
Geral: a) Estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Cia.; b) Reformar o Estatuto Social 
da Cia.; c) Deliberar sobre a redução ou o aumento do capital social com emissão de novas ações, inclusive fixar o 
número de ações a serem emitidas, a criação de novas classes de ações ou modificação das vantagens outorgadas 
às classes já existentes, o prazo para o exercício do direito de preferência à subscrição de tais ações, se aplicável, o 
preço de emissão de cada ação, bem como o seu respectivo prazo e condições de integralização; d) Deliberar sobre 
a negociação pela Cia. com as suas próprias ações, emissão de debêntures, conversíveis ou não em ações, bônus de 
subscrição, partes beneficiárias e opções para compra de ações, na forma da lei; e) Eleger e destituir, a qualquer 
tempo, os administradores e membros do Conselho Fiscal da Cia. e fixar-lhes as atribuições e os honorários; f) Tomar, 
anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras, o relatório e os balanços 
por eles apresentadas; g) Fiscalizar a gestão dos administradores, examinar, a qualquer tempo os livros e papéis da 
Cia. e solicitar as informações que julgar necessárias; h) Suspender o exercício dos direitos do acionista, nos casos 
permitidos em lei; i) Aprovar o orçamento anual da Cia. e o plano anual de investimento ou do ativo fixo da Cia., valores 
de contribuições e seu cronograma; j) Deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a for-
mação do capital social ou para integralização de ações, em caso de aumento de capital; k) Deliberar sobre transfor-
mação, fusão, incorporação e cisão da Cia., sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as 
contas; I) Autorizar os administradores a confessar falência e pedir concordata; m) Determinar a destinação do lucro 
líquido do exercício, incluindo distribuição de dividendos; n) Deliberar acerca da distribuição de dividendos acima do 
mínimo legal e constituição de reservas do interesse da Cia., bem como redução do dividendo obrigatório; o) Deliberar 
a respeito da dissolução ou cessação do estado de liquidação da Cia.; p) Autorizar a constituição de procuradores por 
prazo superior a 1 ano e/ou com poderes para substabelecer; e q) Resolver os casos omissos neste Estatuto. Art. 12 
- O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral nos termos do §1º do Art. 126 da Lei das S.A.. Capítulo VI 
- Administração: Art. 13 - A Cia. será administrada por uma Diretoria, podendo os membros da Diretoria, todos residen-
tes no país, ser acionistas ou não. Art. 14 - A Cia. terá uma Diretoria constituída por 2 Diretores, sendo um Diretor 
Administrativo - Financeiro e um Diretor Técnico, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, ob-
servado o Acordo de Acionistas arquivado na sede da Cia. (caso existente), com mandato de 3 anos, permitida a ree-
leição. O prazo de gestão dos diretores se estenderá até a investidura dos novos Diretores eleitos. §1º - Findo o 
mandato, os Diretores permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos Diretores eleitos. §2º - A 
escolha dos Diretores recairá sobre profissionais que atendam a todos os requisitos legais aplicáveis, que sejam de 
competência reconhecida no mercado de trabalho nas respectivas áreas de atuação, competindo-lhes coordenar, 
planejar e executar as atividades da Cia., com vistas à realização do seu objeto social. Art. 15 - Reduzindo-se a Dire-
toria a menos de 2 membros, será imediatamente convocada uma Assembleia Geral para a eleição de novos mem-
bros, que completarão o mandato corrente dos substituídos. Art. 16 - A posse dos Diretores estará condicionada à 
assinatura do Termo de Posse dos Diretores nos livros da Cia., dispensada a garantia de gestão, mas observados os 
requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei de S.A.. Art. 
17 - Os Diretores poderão, a qualquer tempo, ser destituídos de suas funções, em virtude de deliberação aprovada 
pela Assembleia Geral. Art. 18 - Os Diretores estão dispensados de prestar caução em garantia do fiel desempenho 
de suas funções. Art. 19 - A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral. Art. 20 - Em caso de falta, 
vacância, renúncia ou impedimento temporário ou definitivo de qualquer um dos Diretores, este será substituído por 
terceiro aprovado pela Assembleia Geral, que permanecerá no cargo pelo prazo restante do mandato do Diretor subs-
tituído. Art. 21 - Os Diretores serão responsáveis pelas atribuições estabelecidas em lei, neste Estatuto Social e pela 
Assembleia Geral, para a prática dos atos necessários para o financiamento regular da Cia. Art. 22 - A Cia. será repre-
sentada da seguinte forma: a) Pela Diretoria mediante a assinatura dos 2 Diretores, que atuarão sempre em conjunto; 
ou b) Por 1 Diretor em conjunto com 1 Procurador, que tenha sido nomeado em conjunto pelos 2 Diretores, ou pela 
Assembleia Geral de Acionistas, para os casos específicos; ou c) Por 1 Procurador, agindo isoladamente, nomeado 
nos termos do Art. 11 “p” deste Estatuto pela Assembleia Geral de Acionistas; ou d) Em juízo por 1 ou mais Procura-
dores nomeados pela Diretoria da Cia.. §1º - A Diretoria representa a Cia. ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 
podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social da Cia.. §2º - Os instrumentos de mandato 
outorgados pela Cia. deverão especificar os poderes conferidos e deverão ter prazo máximo de 1 ano, com exceção 
daqueles para fins judiciais, que poderão ser outorgados pela Diretoria por prazo superior a 1 ano, conforme Art. 23, 
“c”, deste Estatuto, dos instrumentos de mandato outorgados pela Assembleia Geral de Acionistas, conforme Art. 11, 
“p” deste Estatuto. Art. 23 - Sem prejuízo das atribuições individuais de cada Diretor previstas no Art. 25, serão de 
competência da Diretoria, reunida como órgão colegiado, as seguintes matérias, para as quais será exigido o voto 
afirmativo de 100% dos Diretores da Cia.: a) Elaborar e propor à Assembleia Geral os planos de negócio e programas 
de investimentos, bem como os orçamentos anuais e plurianuais de capital e operacional da Cia. a serem submetidos 
à Assembleia Geral; b) Contratar empréstimos e financiamentos em nome da Cia. e suas subsidiárias integrais e con-
troladas, de valor igual ou inferior a R$1.000.000,00, em uma única operação ou em uma série de operações relacio-
nadas, realizadas em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas, realizadas em um mesmo 
período de 12 meses; c) Constituir procuradores ad negotia e ad judicia, sendo que as procurações ad negotia não 
poderão apresentar prazo de validade superior a 1 ano; d) Celebrar qualquer contrato, acordo ou negócio, ou ainda, 
emitir qualquer título ou instrumento que importe em contrair obrigação pela Cia. ou suas subsidiárias integrais ou 
controladas, bem como conceder garantias pela Cia. ou por suas subsidiárias integrais ou controladas de valor igual 
ou inferior a R$1.000.000,00 em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas, realizadas em um 
mesmo período de 12 meses, vedada a concessão de garantias em operações que não sejam relacionadas às ativi-
dades fins; e) (i) Adquirir, liquidar, alienar, vender, locar, onerar, outorgar garantia real ou fidejussória, ceder, doar, 
transferir ou de outra forma dispor em qualquer exercício social, de qualquer bem, direitos, ativos ou participação so-
cietária detido pela Cia. ou pelas suas controladas ou subsidiárias, integrais, ou (ii) celebrar qualquer acordo ou con-
trato que disponha sobre pagamentos desta alínea seja de valor igual ou inferior a R$1.000.000,00, em uma única 
operação ou em uma série de operações relacionadas, realizadas em um mesmo período de 12 meses; f) Exercer os 
poderes de administração geral e a gestão das atividades da Cia., exceto aqueles cuja competência esteja reservada 
à Assembleia Geral; g) Zelar pela execução das deliberações da Assembleia Geral. Art. 24 - Os limites financeiros para 
deliberação da Diretoria serão corrigidos, em janeiro de cada ano pelo IPCA. Art. 25 - Cada Diretor terá a seguinte área 
de atuação e competências: §1º - Compete ao Diretor Administrativo Financeiro: (i) administrar os recursos financeiros 
necessários à operação da Cia.; e, (ii) responder pelas funções de planejamento econômico, financeiro, controle e 
contabilidade. §2º - Compete ao Diretor Técnico: (i) responder pelo planejamento, operação e manutenção do sistema 
de transmissão de energia elétrica; (ii) representar a Cia. perante o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANEEL e 
outros órgãos reguladores; e (iii) demais atividades técnicas. Capítulo VII - Conselho Fiscal: Art. 26 - A Cia. terá um 
Conselho Fiscal não permanente, e que somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, nos exercícios 
sociais em que assim solicitarem os acionistas, nos casos previstos em lei. O Conselho Fiscal terá as atribuições e os 
poderes conferidos por lei. §1º - O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto de 4 membros efetivos e igual 
número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, que lhes fixará os honorários respeitados os limites legais. §2º - O 
pedido de funcionamento do Conselho Fiscal poderá ser formado em qualquer Assembleia Geral, que elegerá seus 
membros, ainda que a matéria não conste do anúncio de convocação. §3º - Os membros do Conselho Fiscal poderão 
ser reeleitos. §4º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será fixada pela 
Assembleia Geral, respeitando o mínimo legal. §5º - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por unanimi-
dade e lançadas no “Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal”. Capítulo Vlll - Do Exercício Social, Demonstrações 
Financeiras e Destinação dos Lucros: Art. 27 - O exercício social coincidirá com o ano civil, levantando-se em 31 de 
dezembro de cada ano o balanço geral e as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. § Único - A Cia. pode-
rá levantar balanços semestrais ou em períodos menores por deliberação da Assembleia Geral, ouvido o Conselho 
Fiscal, se em funcionamento, bem como distribuir dividendos intermediários com base nos lucros apurados no período, 
ou dividendos intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas e lucros existentes no último balanço. Os di-
videndos assim declarados constituirão antecipação do dividendo mínimo obrigatório. Art. 28 - Ao término de cada 
exercício social, a Diretoria elaborará as demonstrações financeiras exigidas em lei, que compreenderão a proposta 
de destinação do lucro líquido do exercício. Art. 29 - Do resultado do exercício, serão deduzidos os prejuízos acumu-
lados, a provisão para IR e a contribuição social. Art. 30 - A Assembleia Geral poderá atribuir participação nos lucros 
aos administradores, respeitado o disposto nos §§1º e 2º do art. 152 da Lei 6.404/76 e suas alterações. Art. 31 - Do 
lucro líquido do exercício, serão aplicados 5% na constituição da Reserva Legal, que não excederá a 20% do capital 
social. A constituição da Reserva Legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo dela, acrescido do mon-
tante das reservas de capital, exceder a 30% do capital social. Art. 32 - Do saldo do lucro líquido, a Cia. distribuirá, no 
mínimo, 25% como dividendo obrigatório, em cada exercício social. Art. 33 - Depois da distribuição dos 82,3% de divi-
dendo obrigatório, ou qualquer outro percentual aprovado pela Assembleia Geral, desde que este percentual seja 
acima do obrigatório, o restante será atribuído para constituição da Reserva Estatutária, com a finalidade de cumprir o 
índice de cobertura da dívida com o Banco de Desenvolvimento lnteramericano - BlD, seguindo os seguintes critérios: 
a) 82,3% do Lucro do ano ajustado pela reserva legal; b) O resultado acima deverá ser limitado a 40% do Capital Social 
da Cia.. Art. 34 - Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei e, se não reclamados dentro 
de 3 anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, reverterão em favor da Cia., na forma da lei, 
sendo convertidos em reserva de capital. Art. 35 - Os órgãos da administração poderão pagar ou creditar juros sobre 
o capital próprio nos termos do Art. 9º, §7º, da Lei 9.249/95, e legislação e regulamentação pertinentes, até o limite dos 
dividendos mínimos obrigatórios, os quais serão imputados a esses mesmos dividendos, pelo correspondente líquido 
de IR. Capítulo IX - Da Liquidação: Art. 36 - A Cia. dissolver-se-á nos casos previstos em lei ou em virtude de delibe-
ração da Assembleia Geral. Art. 37 - A Assembleia Geral estabelecerá a forma de liquidação, elegerá o liquidante e, 
se pedido por acionistas, na forma da lei, instalará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação elegendo, seus 
membros e fixando-lhe as respectivas remunerações. Capítulo X - Das Disposições Gerais: Art. 38 - A Cia. observará 
e cumprirá o(s) acordo(s) de acionistas existente(s) e arquivados na sede social.

CNPJ: 33.592.510/0055-47
AUDITORIA AMBIENTAL

A VALE S.A., torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – 
INEA, em 24/02/2021, Relatório de Auditoria Ambiental de Acompanhamento 
do ano de 2020 referente às atividades de recebimento de minério de ferro 
por via férrea, estocagem em pátios e embarque para navios, por correias 
transportadoras e informa que este estará à disposição para consulta na 
Praia  Leste - Ilha da Guaíba, s/nº, no Município de Mangaratiba, no período 
15/03/2021 a 30/03/2021, no horário das 8h às 16h. Informa, ainda, que 
o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço 
eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/202149/2003).
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BNDES lucrou R$ 
20,7 bilhões em 2020
Política de desinvestimentos atingiu R$ 45,4 bi em vendas em 2020

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econô-

mico e Social (BNDES) 
apurou lucro líquido recor-
de de R$ 20,7 bilhões em 
2020, avanço de 17% ante 
2019. Banco atribui resul-
tado a oferta de ações da 
Petrobras, venda de parti-
cipações na Vale e Suzano. 
“Foi excepcional”, disse 
em tom eufórico o presi-
dente do banco, Gustavo 
Montezano, ao comentar 
os resultados. Ele acres-
centou que os desinvesti-
mentos ultrapassaram R$ 
45 bilhões.

O desembolso atingiu 
R$ 64,9 bilhões, alta de 
17% na comparação ano a 
ano, encerrando o período 
120 projetos em carteira 
e possibilidade de investi-
mentos de mais de R$ 200 
bilhões. O desempenho foi 
apresentado nesta sexta-
-feira (12), pela diretoria 
do BNDES, com um ba-
lanço das ações da institui-
ção no ano passado.

O lucro líquido do quar-
to trimestre foi de R$ 6,9 
bilhões.  E o índice de 
inadimplência do BNDES 
(90 dias) ficou em 0,01%, 
e retornou ao patamar de 
2013 e inferior aos 2,12% 
registrados pelo Sistema 
Financeiro Nacional. 

O lucro líquido de R$ 
20,7 bilhões foi impacta-
do pela oferta pública de 
ações da Petrobras (R$ 
23 bilhões), realizada em 
fevereiro; pela venda de 
ações da Vale (R$ 12,9 
bilhões) e Suzano (R$ 6,9 
bilhões); e pelas receitas 
com dividendos das em-
presas investidas. O resul-
tado do ano foi 17% acima 
daquele de 2019, de R$ 
17,7 bilhões. “O desempe-
nho foi fortemente influen-
ciado pelo resultado com 
participações societárias, 
principalmente as aliena-
ções de ações de Suzano e 
Vale”, destacou o banco.

“O que fizemos em 
2020 podemos repetir em 
2021”, acredita Monteza-
no. Conforme os números 
apresentados, o BNDES 
apoiou mais de 460 mil pe-

quenas e médias empresas 
no ano passado que empre-
gam mais de 10 milhões 
de pessoas. “Pela primeira 
vez em sua história, o BN-
DES ofereceu mais recur-
sos para pequenas e mé-
dias empresas do que para 
as grandes, com 52% dos 
desembolsos destinados 
a essas firmas menores”, 
destacou.

De acordo com o BN-
DES, a despeito do cená-
rio econômico, que levou 
à revisão da classificação 
de risco de crédito das 
empresas dos setores mais 
afetados pela pandemia 
do Covid-19, a despesa 
com provisão para risco de 
crédito no ano foi reduzi-
da em R$ 856 milhões no 
quarto trimestre, favora-
velmente impactada pela 
recuperação de créditos 
anteriormente baixados. A 
intermediação financeira 
colaborou com o lucro em 
R$ 12,8 bilhões em 2020.

Desembolsos 

Os desembolsos do BN-
DES totalizaram R$ 64,9 
bilhões, o que representa 
um aumento de 17% fren-
te a 2019. Na visão do de-
sembolso por setores, se 
destaca o aumento do fi-
nanciamento aos segmen-
tos comércio e serviços, 
com um total de R$ 10,3 
bilhões e alta de 66% em 
relação a 2019, puxada 
pelas medidas anticíclicas 
de combate à crise da Co-
vid-19.

Outro setor de destaque 
foi a infraestrutura, com 
R$ 24,8 bilhões em desem-
bolsos. Deste montante de 
infraestrutura, os subse-
tores de energia (R$15,8 
bilhões) e transportes ro-
doviário e ferroviário (R$ 
5,9 bilhões) lideraram os 
volumes de operações.

Projetos 

A carteira de projetos de 
desestatização do BNDES 
chegou a 121 ativos (44 
federais, 69 estaduais e 8 
municipais). Ao todo es-
timam-se R$ 223 bilhões 

em capital mobilizado 
(investimento e outorgas). 
Em comparação com 2019 
a carteira aumentou 112% 
na quantidade de projetos 
e 27% no volume de capi-
tal.

Em 2020, ocorreram 
leilões e contratações de 
projetos de iluminação pú-
blica, saneamento básico e 
energia elétrica. Entre os 
principais destaques que se 
somaram à Fábrica de Pro-
jetos do BNDES no últi-
mo semestre estão a maior 
parte dos 45 projetos rela-
cionados a meio ambiente, 
em concessões de parques 
e florestas.

Ativos 

O ativo do Sistema BN-
DES totalizou R$ 778,3 
bilhões em 31 de dezem-
bro de 2020, apresentan-
do aumento de R$ 50,2 
bilhões no ano (6,9%). O 
acréscimo resultou, prin-
cipalmente, da apropria-
ção de variação cambial e 
juros da carteira de crédito 
e repasses de R$ 43,1 bi-
lhões; do aumento de R$ 
35,8 bilhões de operações 
compromissadas (dispo-
nibilidades de terceiros) 
decorrentes da atuação do 
BNDES como dealer do 
Banco Central; da valori-
zação da carteira de não 
coligadas em R$ 4,9 bi-
lhões; e do ingresso líqui-
do de recursos do FAT de 
R$ 4,0 bilhões.

A carteira de partici-
pações societárias (inclui 
participações em coligadas 
e não coligadas) totalizou 
R$ 81,8 bilhões a valor 
justo. A posição representa 
um decréscimo de 32,3% 
no ano, em função das alie-
nações de ações (R$ 45,4 
bilhões), notadamente de 
Petrobras, Vale e Suzano, 
atenuado pela valorização 
dos investimentos em não 
coligadas (R$ 7,9 bilhões), 
principalmente dos papéis 
da Vale e Suzano. Os de-
sinvestimentos realizados 
ao longo do quarto trimes-
tre somaram um resultado 
bruto de R$ 7,6 bilhões 
(R$ 4,8 bilhões líquidos).

Regulador chinês multa 12 empresas  
por violarem lei antimonopólio

O principal órgão de fis-
calização do mercado da 
China impôs penalidades 
administrativas a 12 em-
presas nesta sexta-feira, 
incluindo as gigantes de 
internet Tencent e Baidu, 
por violarem a lei antimo-
nopólio em dez transações.

Elas incluem a aquisi-
ção da plataforma de edu-
cação online Yuanfudao 
pela Tencent, e a compra 

da Ainemo, uma empresa 
de terminais e serviços de 
hardware doméstico in-
teligente, pela Baidu, de 
acordo com um comuni-
cado online divulgado pela 
Administração Estatal de 
Regulamentação do Mer-
cado.

As 12 empresas, in-
cluindo também a gigante 
Didi e o TAL Education 
Group, foram multadas 

em 500 mil iuanes (US$ 
77.107) cada uma, pois as 
transações violaram a lei 
antimonopólio do país so-
bre a concentração ilegal 
de operadores comerciais, 
disse o comunicado. Se-
gundo a agência Xinhua, 
as avaliações concluíram 
que as transações não tive-
ram o efeito de excluir ou 
restringir a concorrência, 
disse o regulador.


