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ÁGUA: FONTE DE VIDA 
E DESENVOLVIMENTO
Ainda convivemos com a falta de 
planejamento, com esgotos à beira de 
casas. Ana Rita Albuquerque, página 4

MERCADO DE GALPÕES 
LOGÍSTICOS EM ALTA
Locações desses espaços deram um 
salto, registrando aumento de 134%. Por 
Leonardo Martins de Almeida, página 2

ENGENHARIA CONTRA 
O DESEMPREGO
Sem projeto nacional de desenvolvimento, 
não há geração de empregos. Por José 
Manoel Ferreira Gonçalves, página 2

Falta de suprimentos
se agrava no mundo
Bloqueio de Suez custa até US$ 10 bilhões diários

Os impactos do aciden-
te com o navio porta-
-contêineres Ever Given, 

de 400 metros, que encalhou no 
Canal de Suez, já estão sendo sen-
tidos em todo o mundo. Segundo 
cálculos do time de economistas 
da seguradora de crédito Euler 
Hermes, cada dia de imobilização 
poderia custar ao comércio global 
de US$ 6 bilhões a US$ 10 bilhões.

O Canal de Suez é a porta de 
entrada para a movimentação de 
mercadorias entre a Europa e a 
Ásia e recebeu mais de 19 mil na-
vios em 2019, ou 1,25 bilhão de 
toneladas de carga. Isso repre-
senta cerca de 13% do comércio 
mundial.

“Em particular, esse incidente 
provavelmente resultará em atra-
sos no envio de itens de uso diá-
rio para consumidores em todo o 
mundo. De acordo com a Lloyd’s 
List, a cada dia que leva para aca-
bar com a obstrução, haverá um 
valor adicional de US$ 9 bilhões 
em mercadorias”, afirma Ludovic 
Subran, economista-chefe da Eu-
ler Hermes.

De acordo com a estimativa da 
seguradora, cada semana de fecha-
mento deve custar de 0,2 ponto 
percentual a 0,4 pp de crescimen-
to anual do comércio. Os econo-
mistas da Euler Hermes estimam 
que o navio bloqueará o Canal de 
Suez por apenas uma semana.

“O problema é que o bloqueio 
do Canal de Suez é a gota d’água 
que quebra o comércio global. 
As disrupções na cadeia de abas-
tecimento desde o início do ano 
(escassez de contêineres, semi-
condutores etc.) podem custar um 
crescimento comercial real de 1,4 
pp ou cerca de US$ 230 bilhões de 
impacto direto, além da imobiliza-

Efeito dominó afetará o Brasil

ção no canal”, explica Ludovic.
Segundo o economista, os pra-

zos de entrega dos fornecedores 
aumentaram desde o início do ano 
e agora são mais longos na Eu-
ropa, quando comparados com 
o pico da pandemia em 2020. O 
alongamento dos prazos de en-
trega também atinge os EUA e 
pode ser explicado pelo rápido es-

gotamento dos estoques no setor 
manufatureiro, já que as empresas 
antecipam um aumento na de-
manda causado pelo estímulo do 
presidente Joe Biden.

Os efeitos secundários serão 
muito mais importantes, pois o 
principal impacto será sentido nos 
preços, afetando, em particular, os 
preços dos insumos europeus.

Compra do 
Big aumenta a 
concentração e 
afeta pequenos

A compra do Big pelo Carre-
four – os dois maiores canais de 
distribuição do país – levantou 
uma discussão no mercado da 
pequena indústria. “Um negócio 
de R$ 7,5 bilhões que exemplifica 
bem o significado de concentra-
ção mercadológica na distribuição 
de produtos no Brasil. Quando 
isso acontece, os abusos são cons-
tantes e com um órgão antitruste, 
para lá de míope, esse negócio irá 
prejudicar as pequenas indústrias 
de bebidas”, avalia a Associação 
dos Fabricantes de Refrigerantes 
do Brasil (Afrebras).

“O problema reside na distri-
buição de produtos, que ficará 
cada vez mais acumulada dando 
poder a apenas uma rede. Saben-
do disso, as condições impostas às 
indústrias serão avassaladoras. A 
concentração de mercado no país 
passou a ser algo comum. Basta 
observar outros setores como o 
financeiro, que se resume em cin-
co instituições, e a própria indús-
tria de bebidas, em que existem 
quatro grandes grupos que cen-
tralizam mais 92% do faturamen-
to”, afirma a entidade.

Para Marcelo Júnior, econo-
mista da Afrebras, “é algo que 
sempre acaba prejudicando os pe-
quenos empresários - da indústria 
ao pequeno varejista. A exigência 
desse novo grupo ao adquirir da 
indústria impõe condições extre-
mamente fora da realidade.”

Em 20 anos, foi registrado o 
fechamento de mais de 600 das 
800 indústrias de bebidas no pa-
ís., afirma Fernando Rodrigues de 
Bairros, presidente da Afrebras.

Presidente do 
IBGE alega 
motivo pessoal 
e pede para sair

A presidente do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Susana Cordeiro Guerra, 
pediu exoneração do cargo. A in-
formação foi divulgada pela asses-
soria de imprensa do instituto na 
tarde desta sexta-feira.

Segundo a curta nota divulgada 
pelo IBGE, o pedido de exonera-
ção é motivado por questões pes-
soais e de família. A economista 
deve continuar no cargo até que 
um novo presidente, a ser indica-
do, tome posse. Susana Cordeiro 
Guerra assumiu a presidência do 
instituto em fevereiro de 2019.

Esta semana, o Orçamento 
aprovado no Congresso cortou 
as verbas previstas para o Censo 
de R$ 2 bilhões para apenas R$ 
71 milhões, inviabilizando o le-
vantamento. O governo promete 
recompor a verba.

Medicamentos: 
escassez afeta 
outras doenças 
além da Covid

A escassez de medicamentos 
vai impedir não somente o aten-
dimento a pacientes com Covid, 
mas também qualquer cirurgia de 
emergência ou urgência, alerta o 
presidente da Federação Brasilei-
ra de Hospitais (FBH), Adelvânio 
Francisco Morato.

“O desabastecimento é uma re-
alidade em toda a rede hospitalar e 
vai impactar em todo o serviço de 
UTI e emergência, inclusive em 
pacientes crônicos renais, cardio-
patas, AVC, entre outros. O risco 
é ter um aumento ainda maior do 
número de mortes nos próximos 
dias. Os médicos não poderão fa-
zer nada”, lamenta Morato.

A iminente falta de medicamen-
tos pode provocar um verdadeiro 
colapso na rede hospitalar. Se-
gundo o presidente da FBH, nos 
próximos dias já haverá hospitais 
sem itens necessários do chama-
do “kit intubação”. Para piorar o 
cenário, houve aumentos abusivos 
dos preços de alguns dos itens, 
denuncia.

“Há um descompasso entre as 
ações do Ministério da Saúde e a 
realidade nos hospitais. É preciso 
agir rapidamente para evitar mais 
mortes”, afirma Morato, acres-
centando que não vai adiantar 
abrir leitos, pois não haverá como 
atender os pacientes.

Prorrogação do Simples não é suficiente 
para aliviar o caixa das microempresas

Navio encalhou e fechou o Canal de Suez

A região mais afetada pelo blo-
queio do Canal de Suez é a Eu-
ropa. “Porém, isso gera um efeito 
dominó em toda a cadeia logística 
mundial, incluindo o Brasil. Com 
o acidente, as demais embarca-
ções têm duas opções: esperar na 
crescente fila ou adicionar 15 dias 
na viagem contornando a África”, 
analisa Antônio Bonassa, profes-
sor de Logística na Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing 
de São Paulo (ESPM-SP).

Para ele, um dos maiores pro-
blemas será a liberação de todos os 
navios de forma simultânea, após a 
resolução do problema: “Quando 

as embarcações são todas liberadas 
ao mesmo tempo, também chegam 
aos seus portos de destino em tem-
po muito próximo umas das ou-
tras.” Ocorrerão grandes filas para 
o descarregamento das mercado-
rias, prevê Bonassa.

O atraso no desembarque cau-
sará demora nos embarques pos-
teriores, provocando escassez de 
navios e contêineres. Isso afeta 
muito o transporte de commodi-
ties, setor no qual o Brasil é expor-
tador. “Já estamos sentindo esses 
efeitos na cotação dos produtos 
no mercado, como observado no 
caso do petróleo”, afirma.

A prorrogação, por três 
meses, do prazo de pa-
gamento de tributos para 

as empresas do Simples Nacional 
não é suficiente para que essas 
empresas efetivamente possam 
restabelecer seu caixa, analisa Luís 
Wulff, CEO da Dr. Fiscal.

Ele explica que uma empresa 
do Simples tem em média 28 dias 

de caixa disponível, ou seja, se ela 
ficar 28 dias fechada não consegue 
gerar caixa suficiente para o próxi-
mo período. Assim, não consegue 
arcar com a folha de pagamento, 
fornecedores, abastecer o estoque 
e, consequentemente, as obriga-
ções tributárias.

De acordo com Wulff, se con-
siderarmos que a União teve um 

aumento de receita em fevereiro 
de 2021, comparado a fevereiro 
de 2020, o Governo Federal po-
deria ter concedido mais prazo. 
“Nós entendemos que, se pu-
déssemos ter uma prorrogação 
de seis meses, teríamos uma vida 
um pouco melhor para os micro 
e pequenos empresários”, con-
clui.

Suez Canal Authority
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A Engenharia como antídoto  
para o desemprego

Mercado de galpões 
logísticos em alta

Frete: o vilão das vendas online no Brasil

Por José Manoel 
Ferreira Gonçalves

A debandada da Ford 
com suas fábricas 
do Brasil escanca-

rou um dos grandes pro-
blemas, cada vez mais crô-
nico, de nossa economia: 
o desemprego entre a mão 
de obra qualificada. Merce-
des-Benz, Sony e diversas 
outras empresas baseadas 
em tecnologia já haviam 
anunciado o fim de suas 
respectivas unidades fabris, 
engrossando as estatísti-
cas desanimadoras sobre a 
oferta de postos de trabalho 
na indústria.

Segundo a Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), o Brasil perdeu 17 
estabelecimentos industriais 
por dia nos últimos cinco 
anos. Em 2020, a indústria 
atingiu o menor nível de par-
ticipação no PIB brasileiro 
em toda a história – apenas 
11,2%. É a chamada desin-
dustrialização. Especialistas 
da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) defen-
dem que já estamos viven-
do uma segunda onda desse 
processo desde meados da 
década passada.

A oferta de subsídios e 
outras medidas macroe-
conômicas adotadas pelo 
Brasil nos últimos anos 
não surtiram efeito. Há 
tempos o governo peca ao 
optar por essa forma primá-
ria de se fazer presente na 
briga global por competiti-
vidade. Subsídios são ape-
nas um entre muitos outros 
fatores – mais sólidos – que 
atraem investimentos, tais 
como a já citada mão de 
obra qualificada, geoloca-
lização, um forte mercado 
consumidor, sistema tri-
butário moderno e estabi-
lidade jurídica.

O Brasil é um país con-
tinental, que no passado 
recente exigiu notáveis es-
forços de infraestrutura e 
engenharia para se integrar 
e crescer. Voltar a investir 
nessas iniciativas, em gran-
des projetos de transporte, 
energia, saneamento e lo-
gística, é o caminho para 
termos uma nova era de de-
senvolvimento.

Àqueles que acreditam 
que o Estado não tem 
condições de assumir esse 
papel de indutor de inves-
timentos, é preciso contra-
por que o país possui, sim, 
os recursos que poderiam 
ser investidos em infraes-

trutura, como a poupança 
interna, a balança comercial 
positiva e nossas bilionárias 
reservas cambiais.

Com relação aos técnicos 
e engenheiros, eles são resi-
lientes e estarão prontos pa-
ra contribuírem, voltarem 
a ser protagonistas de um 
Brasil vibrante e gerador de 
oportunidades.

Algumas das possibilida-
des que saltam aos olhos 
e que estão aguardando a 
vontade política de nossos 
governantes para gerar em-
pregos:

Ferrovias – há no país 
8.534 km de ferrovias aban-
donadas, 51.530 km de fer-
rovias planejadas e apenas 
pouco mais de 10.000 km de 
ferrovias ativas – ou preca-
riamente ativadas. Toda essa 
malha aguarda um projeto 
sério de investimento para 
voltar a funcionar, inclusive 
como opção ao transporte 
de cargas e passageiros, re-
duzindo a dependência do 
país do modal rodoviário. 
O investimento anunciado 
com as duvidosas prorro-
gações de concessões que 
só interessam a poucos re-
presenta uma migalha do 
enorme potencial do setor 
ferroviário.

Indústria petrolífera – 

temos tecnologia de águas 
profundas pioneira. Além 
da Petrobras, há cerca de 5 
mil empresas privadas cria-
das em torno da indústria 
do óleo & gás.

Indústria aeronáutica 
– apesar do momento de-
licado para o transporte via 
aérea, o país possui seu pró-
prio Vale do Silício em tor-
no da Embraer e é altamen-
te competitivo nessa área.

Tecnologia agrícola – 
envolve milhares de pesqui-
sadores e é responsável por 
inúmeros avanços de re-
percussão mundial (em São 
Paulo, o governador parece 
estar disposto a desmantelar 
esse nicho de excelência).

O próprio Instituto Bu-
tantã, que nos enche de 
orgulho no combate à pan-
demia, é outro exemplo: 
criado em 1901, é o maior 
produtor de vacinas do He-
misfério Sul.

Em resumo: sem projeto 
nacional de desenvolvimen-
to, não há empregos. Sem 
engenheiro, não há desen-
volvimento sustentável!

José Manoel Ferreira Gonçalves é 
engenheiro, jornalista, advogado e 

professor, integrante do Engenheiros 
pela Democracia e presidente da 

Ferrofrente.

Por Nathan 
Moojen

Com o agravamen-
to da pandemia da 
Covid-19, as ven-

das online voltaram a cres-
cer. Um estudo da Ebit/
Nielsen em parceria com a 
Elo mostrou que o fatura-
mento do e-commerce no 
Brasil registrou um aumen-
to de 47% no primeiro se-
mestre de 2020. Números 
que devem se repetir em 
2021.

Mas quando um pedido 
é feito online é necessá-
rio entregá-lo, certo? É aí 
que vem o dilema do bra-
sileiro quando tratamos de 
comércio eletrônico: com 
o aumento no volume de 
vendas, o problema com as 
entregas sempre estoura. Is-
so leva a fretes mais caros, 
prazos de entrega maiores 
e o chamado “frete grátis” 
cada vez menos frequente. 

Alguns fatores contribuem 
para tal cenário.

O primeiro é que muitos 
varejistas e atacadistas não 
esperavam essa alta deman-
da do online e não puderam 
se planejar com antecedên-
cia. Mesmo aqueles que já 
tinham certa estrutura di-
gital tiveram que aumentar 
suas equipes ou repensar 
seu modelo de trabalho.

O segundo ponto tem a 
ver com as transportadoras. 
A maioria teve prejuízo fi-
nanceiro durante a pande-
mia, afinal, nem todas atu-
am no segmento de entrega 
de comércio eletrônico. Isso 
fez com que essas empresas 
não conseguissem expandir 
seu modelo de negócio para 
atender às novas demandas.

Outro fator está relacio-
nado aos altos custos rodo-
viários. Inúmeros valores 
incidirão no preço final do 
frete, entre eles as altas ta-
xas de pedágios cobrados 

em alguns estados, o va-
lor do combustível, a de-
preciação dos veículos de 
transporte, os impostos que 
incidirão sobre o CTR (Co-
nhecimento de Transporte 
Rodoviário)...

A logística ainda interfe-
re nos prazos de entrega. O 
Brasil é um país muito gran-
de e sua malha é extrema-
mente precária em algumas 
regiões. Além disso, existe 
a centralização dos centros 
de distribuição. Em geral, 
as cotações de frete que 
têm origem e destino no Sul 
e Sudeste são mais baratas 
em relação a outras regiões. 
Isso porque a maior parte 
dos pedidos online efetua-
dos no Brasil estão localiza-
dos nessas regiões, fazendo 
com que os centros de dis-
tribuições também se insta-
lem nesses locais.

Porém, a realidade pós-
-Covid-19 é outra: um es-
tudo apontou que, das 17 

regiões que apresentaram 
aumento nas vendas acima 
da média nacional no 1º se-
mestre de 2020, 13 estavam 
no Norte e Nordeste do 
país.

Por último, vale destacar 
que é difícil fazer com que 
a loja virtual consiga otimi-
zar o processo de cálculo 
de frete. Embora haja em-
presas que consigam fazer a 
cotação em várias transpor-
tadoras ao mesmo tempo, 
essas ferramentas não estão 
acessíveis a todos.

Por tudo isso, o custo do 
frete da venda online pode 
representar de 10% a 15% 
do valor total do pedido. 
Uma proporção que deixa 
evidente a necessidade de 
uma reorganização em toda 
a cadeia para atender a essa 
nova demanda – que veio 
para ficar.

Nathan Moojen é fundador e CEO 
do Moda Online.

Por Leonardo 
Martins de 
Almeida

O mercado de cons-
truções logísticas 
sai fortalecido da 

pandemia. A própria crise 
econômica levou donos de 
escritórios, galpões ou lojas 
a se desfazer de ativos para 
se capitalizar e, consequen-
temente, reforçar o caixa e 
evitar dívidas. Para tanto, a 
estratégia de venda de ativos 
imobiliários tornou-se uma 
alternativa vantajosa para 
empresas que precisam de 
capital, seja para investimen-
tos, seja para cobrir custos 
inesperados diante da crise. 
Esse foi um dos fatores que 
movimentou o mercado de 
construção e compra de gal-
pões para locação.

Outro ponto a conside-
rar é o exponencial cresci-
mento do e-commerce em 
mais de 70%, tornando em-
presas como Amazon, Mer-
cado Livre, Shopee, além de 
outros novos marketplaces 
que surgiram durante a pan-
demia, a demandarem uma 
alta nos contratos de loca-
ções logísticas por todo o 
país. Somando todos estes 
fatores, em 2020, as loca-
ções desses espaços deram 
um salto, registrando au-
mento de 134% entre janei-
ro e setembro, em relação 
a igual período de 2019. A 
menor taxa de vacância che-
gou ao menor patamar já 
registrada pelo setor desde 
o início da sua série históri-
ca em 2013, e a expectativa 
é que esse mercado conti-
nue crescendo em 2021.

Pesquisa da consultoria 
JLL mostra que foi registra-
da vacância média de 17% 
em todas as regiões monito-
radas pela pesquisa, predo-
minantemente São Paulo, 
Rio de Janeiro e Minas Ge-
rais. Em 2021, a taxa deve 
cair ainda mais, chegando 
a 15% no Brasil e a 9% no 
Rio de Janeiro. Em São Pau-
lo, a vacância chegou a  pró-
ximo de zero, o que reforça 
a tendência de crescimento 
do setor. Só no primeiro 
semestre, a quantidade de 
galpões alugados no Estado 
de São Paulo, por exemplo, 
foi equivalente a 76% do 
realizado em todo o ano de 
2019. As locações atingiram 
394 mil metros quadrados 
no primeiro semestre.

Entre as empresas que 
contrataram novos espaços 
nos últimos meses estão 
Mercado Livre, Amazon, 
Lojas CEM, Leroy Merlin 
e a Kuehne + Nagel (multi-
nacional suíça de transpor-
te e logística). Juntas, elas 

representam aproximada-
mente um quarto das loca-
ções no segundo semestre 
deste ano.

O que faz esse merca-
do permanecer em alta é o 
fato de os principais loca-
tários serem empresas que 
não estão sendo afetadas 
negativamente pela pan-
demia, como alimentos e 
bebidas, bens de consumo, 
farmacêuticas e comércio 
eletrônico. Mas já percebe-
mos uma demanda também 
por pequenas empresas que 
vêm percebendo as vanta-
gens de investir num galpão 
para ponto de estoque e 
distribuição de vendas pela 
internet em vez de uma loja 
em um centro comercial ou 
shopping, por exemplo.

São empreendimentos 
que exigem conhecimen-
to técnico, desde a escolha 
do local até os sistemas 
construtivos. No atual ce-
nário, este setor é uma das 
melhores alternativas para 
empresas que precisam de 
mais espaço para armaze-
nar mercadoria e manter su-
as atividades aquecidas. Por 
ser mais econômico, prático 
e vantajoso encontrar um 
lugar já pronto para receber 
operações logísticas e esto-
ques, evita que a empresa 
disponha de um valor alto 
para investir no espaço. 

Uma tendência para pe-
quenas e médias empresas 
são os condomínios logísti-
cos, complexo que viabiliza 
as operações logísticas de 
diversas empresas em um 
único lugar. Quando com-
parado ao galpão individual, 
esse modelo sai na frente, 
pois oferece algumas van-
tagens como: menor custo 
com segurança patrimonial, 
limpeza, paisagismo e admi-
nistração operacional, que 
são divididos entre todos 
os “inquilinos”. É uma ex-
celente alternativa para pe-
quenas e médias empresas, 
pois os terrenos costumam 
ser divididos em diversos 
galpões.

Já existe uma demanda 
por encomenda de galpões 
e disputa entre construtoras 
para prazos menores de en-
trega. Os gargalos no setor 
são mão de obra e matéria-
-prima para construções 
que acabaram limitadas por 
conta da pandemia. Mesmo 
assim, o cenário é promis-
sor, e é possível afirmar que 
o setor de galpões logísticos 
segue aquecido e é uma ex-
celente oportunidade para 
construtoras e investidores.

Leonardo Martins de 
Almeida é CEO da Araguaia 

Empreendimentos.
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Confinamento meia boca 
pode levar a mais lockdown

A moda começou com Bruno Covas, prefeito de São 
Paulo, que antecipou vários feriados para diminuir o 

ritmo da cidade e desaguou num feriadão. O governador 
do Rio, Cláudio Castro, aderiu e, não satisfeito em ante-
cipar, criou 3 feriados e gerou um frankenstein, em que a 
folga vale para alguns, mas não para outros.

O que faltou foi coragem política para comandar um 
confinamento, fechamento, lockdown ou como preferir 
chamar. Paralisação pela metade pode acabar tendo efeito 
algum sobre a escalada da pandemia, levando a estender o 
lockdown – como já anunciou São Paulo nesta sexta-feira. 
Pior: se vier a Castrofolia, como ironizou o prefeito do Rio 
de Janeiro, Eduardo Paes, pode acabar gerando, daqui a 15 
dias, mais casos de Covid.

O Governo Federal tem papel central nesse confinamento 
meia boca. Ao retardar o pagamento do auxílio emergen-
cial e tomar medidas tímidas de apoio a empresas, deixa de 
cumprir seu papel. A Firjan – que tanto reclama de feriados 
e engoliu 3 de uma vez – e outras entidades deveriam pres-
sionar Brasília em vez de ficar criando uma falsa opção entre 
saúde e economia. Sem a primeira, a outra não decola.

Lembrem-se que, no final do ano passado, comer-
ciantes foram às ruas de Manaus protestar contra o 
fechamento, e o governo cedeu. Em janeiro, o resultado 
explodiu nos hospitais e cemitérios. O exemplo con-
trário vem de Araraquara: após adotar um confinamento 
(quase) rigoroso, de dez dias, há pouco mais de um mês, 
comemorou nesta sexta 24 horas sem mortes por Covid.

Mais voos

Única companhia aérea dos EUA a manter operação diária 
e direta entre EUA e o Brasil durante a pandemia, a United 
não parece se preocupar com o fato de o centro da Covid ter 
se instalado aqui. Vai manter voos diários entre São Paulo e 
Houston e Nova York e aumentará a operação, com 4 voos 
semanais SP–Chicago e 5 entre Rio e Houston.

Cliente satisfeito

Nove entre 10 consultores declararam que são conhecidos 
por indicação de cliente satisfeito, segundo o Perfil das Empresas 
de Consultoria no Brasil (hotmart.com/product/perfil-das-em-
presas-de-consultoria-do-brasil-2020/D45889630Q).

Escorpião

O lucro da Globo Comunicação e Participações caiu 
77,7% (para R$ 167,8 milhões), e o faturamento, 11%. A 
empresa atribui a queda no lucro à alta do dólar sobre a 
dívida externa. Deveriam reclamar com o Paulo Guedes, 
que tanto defendem em seus noticiários.

Rápidas

Debate sobre vacinação nesta segunda contará com o 
ex-ministro da Saúde Nelson Teich, o gerente-geral de 
medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, e Moisés Co-
hen, presidente do comitê médico da Federação Paulista de 
Futebol. Em facebook.com/drantoniogoncalvesoficial *** 
Quatro delegadas da Polícia do Rio de Janeiro participarão, 
nesta segunda, às 17h, de debate sobre o combate à violência 
contra a mulher na pandemia, no canal TVIAB no YouTube 
*** A empresa britânica de auditoria e consultoria Russell 
Bedford Brasil promoverá o evento “Comex: Entendendo os 
regimes especiais para empresas de Óleo e Gás”, nesta terça, 
às 17h. Inscrições: sympla.com.br/comex-entendendo-os-
regimes-especiais-para-empresas-de-oleo-e-gas__1156498

BRADESCO SAÚDE S.A.
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541
Ata da 12ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 
1º.9.2020. Ao primeiro dia do mês de setembro de 2020, às 9 horas, por 
meios remotos: áudio e videoconferência, reuniu-se o referido Fórum. 
Durante a reunião, os senhores Membros deliberaram registrar os seguintes 
assuntos: 7. Extra pauta - Registrada a renúncia do Sr. Haydewaldo Roberto 
Chamberlain da Costa como Membro Coordenador do Comitê de Auditoria 
da Bradesco Saúde S.A., a partir do dia 20 de julho de 2020, em razão 
da sua designação ao cargo de Diretor de Controladoria Corporativo, na 
Bradseg Participações S.A. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião 
e lavrando-se esta Ata. Na qualidade de Membros, participaram os Srs. 
Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton 
Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício 
Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, Samuel Monteiro dos Santos 
Junior, Vinicius José de Almeida Albernaz, Manoel Antônio Peres, Ivan Luiz 
Gontijo Júnior. Convidados: Flavio Bitter, Thais Jorge de Oliveira e Silva, 
Vinicius Marinho da Cruz, Sylvio Roberto Alves Vilardi, Fabio Miranda Daher, 
Antonio José da Barbara, Antonio Campanha Junior, Carlos Henrique 
Gallucci Leal, Marcelo Fonseca, Haydewaldo Roberto Chamberlain da 
Costa, Leonardo de Assis Portugal, Paulo Pereira Ferreira. Declaração: 
Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia de trecho da Ata 
lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas 
nele apostas. Bradesco Saúde S.A. - Dagilson Ribeiro Carnevali - 
Procurador; Ismael Ferraz - Procurador. Jucerja - Certifico o arquivamento 
em 22/03/2021 sob o nº 00004036919.

CAFÉ FAVORITO S/A
CNPJ Nº 32.493.603/0001-69

CONVOCAÇÃO: Assembleia Geral Ordinária: São convocados os 
Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 30 de 
abril de 2021, às 14:00h, na sede social, à Rodovia Lucio Meira, n.º 355, 
KM 13, Bairro São Luiz, Volta Redonda-RJ, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:  a) Prestação de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício  
encerrado em 31/12/2020; b) Deliberar sobre destinação do resultado do 
exercício findo em 31/12/2020; c) Fixar remuneração dos administradores; d) 
Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral Ordinária. Os documentos 
que se referem ao art. 133 da lei 6.404/76, relativos ao item a), encontram-
se à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Cia. Volta Redonda, 23 de 
março de 2021. Andréia  Guedes de Oliveira – Presidente.

MONTEIRO ARANHA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 28.021.590/0001-58 - NIRE 33300159347

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de de-
zembro de 2020. Data, Horário e Local: Na sala de reuniões da sede da 
empresa na Av. Afrânio de Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro 
- RJ, às 10 horas do dia 30 de dezembro de 2020. Mesa: Os trabalhos fo-
ram presididos por Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados por 
Tania Maria Camilo. Convocação: Feita através de e-mail, conforme Regi-
mento Interno. Presença: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete 
Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guima-
rães, Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho e Antônio Luis Monteiro de Car-
valho Guimarães. 1. Eleição da Diretoria com Mandato de 1 (um) Ano: O 
Sr. Presidente propôs a eleição dos membros da Diretoria, com mandato até 
31.12.2021.2. Deliberações: Foi aprovada pela unanimidade dos presentes 
a reeleição dos atuais membros da Diretoria, composta da seguinte forma: 
2.1. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, brasileiro, casado, empresá-
rio, residente e domiciliado nesta cidade, portador da carteira de identidade 
nº 01706709-1, expedida pelo I.F.P., inscrito no CPF sob o nº 007.260.287-20, 
Diretor Presidente; 2.2. Celi Elisabete Júlia Monteiro de Carvalho, brasilei-
ra, divorciada, empresária, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da 
carteira de identidade nº 03.917.534-4, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF 
sob o nº 428.912.807-68, Diretora Vice-Presidente, 2.3. Sergio Francisco 
Monteiro de Carvalho Guimarães, brasileiro, casado, economista, residente 
e domiciliado nesta cidade, portador da carteira de identidade nº 05438231-
2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 725.095.897-68, Diretor, 
2.4. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, brasileiro, ca-
sado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, portador da carteira 
de identidade n. 10896205-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 
085.081.467-79, Diretor, 2.5. Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho, brasi-
leiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, portador da 
carteira de identidade nº 2.376.898-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/
MF sob o nº 260.659.917-91, Diretor e 2.6. Antonio Luis Monteiro de Carva-
lho Guimarães, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta 
cidade, portador da carteira de identidade nº 10600712-3, expedida pelo IFP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 052.549.97-61, Diretor, todos com escritório na 
Av. Afrânio de Melo Franco nº 290 - Sala 101A - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 
CEP sob o nº 222430-060. 3. Os Diretores presentes, prestaram declaração 
de desimpedimento para o exercício de atividades mercantis. Os Diretores 
eleitos foram empossados em suas funções, mediante assinatura do Termo de 
Posse lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria e permanecerão em 
seus cargos até a posse dos seus substitutos. 4. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração deu por encer-
rada a reunião, lavrando-se a presente ata que segue assinada por todos os 
membros presentes. Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2020. Sergio Alberto 
Monteiro de Carvalho - Presidente. Tania Maria Camilo - Secretária. Jucerja 
sob o nº 00004032185 em 16/03/2021.

Mercosul: Um inimigo que virou aliado
Bolsonaro: ‘A busca pelo consenso não significou inércia ou estagnação’

“O Mercosul se man-
teve ativo. Conse-
guimos avançar em 

temas relevantes, como as 
negociações de acordos 
comerciais”. Por estranho 
que pareça, a declaração 
foi feita pelo presidente Jair 
Bolsonaro durante o discur-
so, nesta sexta-feira, na 57ª 
Cúpula de Chefes de Esta-
do do Mercosul e Estados 
Associados, tendo ao seu 
lado os ministros das Re-
lações Exteriores, Ernesto 
Araújo, e Paulo Guedes, da 
Economia, os críticos ideo-
lógico e econômico da im-
portância da instituição que 
está completando 30 anos. 
“Neste mundo em constan-
te mudança, a capacidade 
de adaptação de nosso blo-
co é fundamental para man-
termos nossa relevância”, 
pontuou.

Saindo da confrontação 
que pautava sua posição em 
relação a importância do 
Mercosul, Bolsonaro par-
tiu para o pragmatismo ao 
dizer que o seu governo vê 
no Mercosul “um aliado na 
promoção da agenda de re-
formas estruturais” que estão 
sendo levadas adiante no Bra-
sil. Segundo ele, as diferenças 
entre os países integrantes do 
bloco não devem resultar em 
impasses que coloquem em 
risco a agenda comum de 
seus integrantes.

Temas relevantes

“O Mercosul se manteve 

ativo. Conseguimos avançar 
em temas relevantes, como 
as negociações de acordos 
comerciais; a revisão da 
Tarifa Externa Comum; a 
adequação do setor auto-
motivo e açucareiro à união 
aduaneira; as tratativas em 
comércio eletrônico e anti-
corrupção; além dos esfor-
ços para modernizar e dei-
xar o bloco mais enxuto”, 
ressaltou. Após parabeni-
zar a Presidência uruguaia 
pela conclusão do Acordo 
de Comércio Eletrônico 
do Mercosul. “Esta é mais 
uma demonstração de que 
o bloco pode funcionar 
com agilidade para atender 
os interesses de nossas so-
ciedades.”

Bolsonaro ressaltou 
“que as diferenças entre 
nossos governos na con-
dução da agenda econômi-
ca e comercial não levaram 
a impasses que poderiam 
colocar em risco o anda-
mento de nossa agenda 
comum.” Após rápido re-
lato sobre a crise de saúde 
provocada pela Covid-19 
no país, sem entrar em deta-
lhes sobre providências que 
estão sendo tomadas, disse 
que “a busca pelo consenso 
no Mercosul não significou 
inércia ou estagnação. Atu-
amos com flexibilidade e 
pragmatismo, para que nos-
sos pontos de convergência 
prevalecessem sobre nossas 
diferenças. Isso é o que va-
mos continuar a fazer em 
2021.”

Guedes: ameaça à democracia

A visão negativa do gru-
po de apoio a Bolsonaro 
em relação ao Mercosul 
antecede à sua eleição. Em 
outubro de 2018 Paulo 
Guedes, cotado para Mi-
nistério da Economia, a 
ser criado, disse que Ar-
gentina e Mercosul “não 
são prioridades”.

Um ano depois, dis-
se que o Mercosul (bloco 
econômico sul-americano 
formado oficialmente por 
Brasil, Argentina, Uruguai 
e Paraguai) “virou uma 
trava para o crescimen-
to” e também “ameaçou” 
a democracia no país. A 
declaração foi dada em li-
ve no Facebook feita pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
ao lado dos ministros Ben-
to Albuquerque (Minas e 
Energia) e Tereza Cristina 
(Agricultura). Todos esta-
vam em Buenos Aires, na 
Argentina, durante reu-
nião com o então presi-
dente argentino Maurício 
Macri.

No ano passado, Guedes 
qualificou de “oportunismo 
protecionista” as críticas de pa-
íses como França e Holanda à 
política ambiental brasileira. O 
risco de desmatamento tem 
sido apontado como causa 
de resistência ao acordo entre 
Mercosul e União Europeia. 
O risco de desmatamento tem 
sido apontado como causa 
de resistência ao acordo entre 
Mercosul e União Europeia. 

Araújo defendeu saída

Em novembro de 2019, 
o ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araú-
jo, revelou que uma saída 
do Brasil do Mercosul não 
estava descartada pelo go-
verno Jair Bolsonaro. Em 
entrevista ao “Valor”, o 
chanceler explicou que a 
vitória de Alberto Fernán-
dez para a presidência da 
Argentina pode mudar a vi-
são do Brasil sobre o bloco. 
O viés ideológico e político 
ficou bem claro na ocasião 
wem que o então presiden-
te Maurício Macri disputava 
sua reeleiçõ. 

“O Mercosul não é apenas 
um nome, uma bandeira has-
teada. Se o projeto é desvirtu-
ado, precisa ser repensado”, 
afirmou. A declaração ocorre 
após a conselheira econômi-
ca de Fernández, Paula Es-
pañol, elogiar indiretamente 
as medidas protecionistas 
feitas durante o governo de 
Cristina Kirchner - que agora 
era vice do presidente eleito 
- na Argentina. Español era 
uma das favoritas ao cargo de 
secretária de Comércio Exte-
rior do país.

Araújo afirmou na re-
portagem que “aparente-
mente, há na Argentina 
uma visão profunda que 
vai contra os postulados 
básicos do Mercosul”. O 
chanceler ainda afirmou 
que o bloco, durante o 
ano, caminhava bem du-
rante a gestão de Macri.

Araraquara fica um dia sem morte após lockdown

O prefeito de Arara-
quara, Edinho Sil-
va (PT), informou 

nesta sexta-feira que o mu-
nicípio não registrou mortes 
nas últimas 24 horas que as 
amostras com confirmação 
de Covid-19 caíram de 53%, 
no auge da pandemia em fe-
vereiro, para 7% de quinta 
para sexta-feira. 

No mesmo dia em que 
a cidade do interior de São 
Paulo zerou o indicador de 
óbitos, a capital do estado 
bateu recorde. Foram 1.193 
vidas perdidas nas últimas 
24 horas. São Paulo está na 

fase emergencial, e o pre-
feito Bruno Covas (PSDB) 
rechaça adoção de medidas 
mais rígidas. 

Enquanto isso, um dia após 
anunciar a criação de comi-
tê para combater a pandemia 
de Covid-19, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) dis-
torceu dados sobre a vacinação 
no Brasil e voltou a criticar po-
líticas de lockdown em live atí-
pica, curta e sem convidados. 
Entre seus argumentos, voltou 
a citar, fora de contexto, o fato 
de a chanceler Angela Merkel 
ter suspendido um lockdown 
na Alemanha.

Segundo Bolsonaro, ela 
cancelou a medida devi-
do aos efeitos que teria na 
economia. Na verdade, a 
chanceler argumentou que 
não havia tempo hábil para 
implementá-la. “Ali ela fez 
um mea-culpa e falou que 
foi um erro. Quem falou foi 
ela, quem falou são os jor-
nais”, disse, distorcendo o 
que ela assumiu como erro.

A má gestão da pande-
mia da Covid-19 por parte 
do governo Bolsonaro, foi 
condenada pela revista in-
glesa The Economist na sua 
mais recente edição. Segun-

do a publicação, o presiden-
te é uma “ameaça à saúde 
dos brasileiros.” Diz, tam-
bém, que “em 23 de março, 
quando o número de mor-
tes diárias atingiu o recorde 
de 3.158, Bolsonaro foi à 
televisão para se gabar do 
progresso da vacinação no 
Brasil. No entanto, enquan-
to o distanciamento social 
for necessário, o presidente 
continuará sendo uma ame-
aça à saúde dos brasileiros. 
Ele entrou com ações no 
STF contra três estados, in-
cluindo a Bahia, que refor-
çaram os bloqueios.”.
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Água: fonte de 
vida, dignidade e 
desenvolvimento

Celebrou-se em 22 de março o Dia Mundial da Água, 
mas pouco se tem a comemorar. A água é fonte de 

vida, de dignidade e de desenvolvimento, assegurada pela 
Constituição de 1988 como bem público ambiental essen-
cial à qualidade de vida, art. 225 da CF. Os usos da água 
estão assegurados pela Lei 9.433/1997. O novo marco 
do saneamento básico, Lei 14.026/20, previu a universa-
lização dos serviços de água e esgotamento sanitário até 
2033. Além, o direito ao acesso à água de qualidade consta 
dentre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da 
ONU, (ODS 6). Não obstante, ainda temos no Brasil e no 
mundo um grande número de pessoas sem acesso à água 
de qualidade e ao saneamento básico.

Em geral é difícil para aqueles que vivem nos grandes 
centros urbanos dotados de água canalizada e geralmente 
de boa qualidade imaginar a dificuldade de boa parcela da 
população brasileira, em especial em áreas rurais e mais 
afastadas das cidades, para ter acesso à água em quantida-
de e qualidade suficientes até mesmo para os usos domés-
ticos e dessedentação de animais. Para se ter uma ideia do 
problema da desigualdade, a Amazônia, plena em rios e 
com abundância de águas, possui apenas 3% da população 
com acesso aos serviços hídricos.

O Dia Mundial da Água permite uma reflexão de co-
mo nós, usuários, podemos contribuir para uma melhor 
gestão desse precioso recurso ambiental promovendo, a 
partir de nossos hábitos e ações, a cidadania e a dignidade 
de milhões de brasileiros.

É fundamental o envolvimento da escola, dos jovens, 
das mulheres e cidadãos em geral nesse processo. É ur-
gente a educação ambiental contextualizada e transversal 
em todos os níveis de ensino. A reflexão deve ser ampla, 
pois não haverá gestão de água eficiente sem o diálogo 
permanente e fortalecimento dos Conselhos, dos órgãos 
gestores, das secretarias de recursos hídricos, dos comitês 
de bacias.

O fundamental é que a água precisa chegar a todos em 
quantidade e qualidade suficientes à uma vida digna. Sem 
a apropriação de responsabilidades e integração entre 
todos os atores, seja o setor público e privado, a sociedade 
civil e usuários, não alcançaremos à pretendida universali-
zação até 2033. 

A água não é apenas fonte de vida e de dignidade, mas 
também de desenvolvimento, pois sem acesso a ela e 
ao saneamento básico continuaremos com alto nível de 
mortalidade infantil, de desigualdade e falta de oportu-
nidades iguais para todos. Ainda convivemos com a falta 
de planejamento adequado, com o desperdício, com os 
esgotos à beira de casas, com a falta de gestão de resídu-
os, de políticas públicas para coleta seletiva, e de aterros 
sanitários suficientes. Ainda existem no Brasil cerca de 
3 mil lixões que precisam ser transformados em aterros 
sanitários. Sem a correção de problemas estruturais, é 
difícil pensar em universalização do acesso à água e ao 
saneamento básico.

É fundamental elevar nossas vozes para cobrar dos 
entes públicos a universalização da água e dos serviços 
de saneamento, fazendo-se cumprir as leis em vigor. Por 
outro lado, é preciso agir para não poluir ou despoluir 
as águas, proteger as nascentes e matas ciliares, evitar o 
desperdício, estimular a coleta seletiva, além do necessário 
engajamento em projetos de monitoramento e gestão que 
possam gerar água de qualidade para cada um, para a co-
munidade ou para a cidade. A chamada para universalizar 
o acesso à água de qualidade já começou, e, principalmen-
te pelas dificuldades enfrentadas nessa pandemia, cada um 
de nós tem consciência da importância da proteção desse 
bem ambiental e de que ele possa chegar a todos, sem 
distinção.

Carro flex pode se tornar barreira  
para novas tecnologias de combustão

Os carros flex-fuel 
– tecnologia que 
predomina na 

frota nacional com mais 
de 90% de participação de 
mercado – podem se tornar 
uma barreira de mercado 
para a expansão de veículos 
com novas tecnologias não 
poluentes, como elétricos 
ou movidos a hidrogênio. 
Isso, porque se tornaram 
aquilo que os economistas 
chamam de um produto 
com elasticidade próxima a 
zero. Ou seja, trata-se de um 
mercado protegido contra 
a flutuação de preços dos 
combustíveis, o que signifi-
ca que a demanda por veí-
culos com essa tecnologia 
tende a se manter inaltera-
da. Essa é uma das conclu-
sões de uma pesquisa publi-
cada em janeiro passado no 
periódico Transportation 
Research, na seção destina-
da a estudos de transportes 
e meio ambiente.

De autoria do pesqui-
sador Thiago Luís Felipe 
Brito, doutor em Energia 
pelo Instituto de Energia 
e Ambiente da Universi-
dade de São Paulo (IEE/
USP), o estudo foi realiza-
do no âmbito das pesquisas 
do Fapesp Shell Research 
Centre for Gas Innovation 
(RCGI). Nela, o pesquisa-
dor analisou a elasticidade 
direta e cruzada dos preços 
dos combustíveis em rela-
ção à participação de mer-
cado dos carros de passeio 
movidos à gasolina e eta-
nol, entre 1980 e 2002, e 
posteriormente dos mode-
los flex, entre 2003 e 2017. 
Os dados usados no estudo 
são da Associação Brasilei-
ra da Indústria Automotiva 

(Anfavea), do Escritório de 
Pesquisa Energética (EPE) 
e da Companhia Ambien-
tal do Estado de São Paulo 
(Cetesb).

Ao traçar um histórico da 
elasticidade dos preços des-
ses combustíveis em relação 
à das vendas dos carros, o 
pesquisador constatou que 
as tecnologias que alcançam 
uma grande participação no 
mercado nacional apresen-
taram pequenas elasticida-
des, estando menos sujeitas 
a variações na demanda. E 
que os programas de in-
centivo do Estado tiveram 
grande peso neste cenário.

Entre 1980 e 1990, por 
exemplo, a comercialização 
dos carros movidos a etanol 
é maior em relação aos de 
gasolina. Isso está direta-
mente relacionado ao preço 
do etanol, que ficou mais 
baixo com os incentivos do 
ProÁlcool – Programa Bra-
sileiro do Álcool, com sub-
sídios para produtores de 
etanol e fabricantes de veí-
culo, e isenção de impostos 
na venda ao consumidor.

Apesar do sucesso inicial 
de vendas, o etanol sofreu 
choques de preços durante 
a década de 1990, com o 
deslocamento de sua pro-
dução para o açúcar. Além 
disso, o governo brasilei-
ro passou a dar incentivos 
para carros de baixa cilin-
drada, os chamados car-
ros populares, movidos à 
gasolina. O resultado foi 
uma redução nas vendas 
dos carros a etanol, segui-
do do aumento das vendas 
dos veículos à gasolina. A 
variação de preço do etanol 
foi tão grande que os con-
sumidores deixaram de ter 

interesse pelos carros que 
usavam esse combustível, 
mesmo quando o valor de-
le caia. “A participação dos 
carros à gasolina tornou-se 
então altamente inelástica; 
por maior que fosse a va-
riação do preço da gasolina, 
o consumidor continuava 
preferindo carros com essa 
tecnologia”, afirma Brito.

Mudança radical

Em 2003, com a entrada 
da tecnologia flex-fuel, essa 
situação mudou radicalmen-
te, principalmente a partir de 
2005. Foi quando as melho-
rias feitas na tecnologia flex 
resultaram em um aumento 
de 40% em sua eficiência 
energética. As vendas dispa-
ram e o flex passou a domi-
nar o mercado de veículos de 
passageiros. “Os flex se be-
neficiaram duplamente: pelo 
preço mais barato do etanol 
e pela perda de interesse dos 
consumidores pelos veículos 
à gasolina.”

“Além da eficiência no 
consumo de combustível, 
o sucesso do flex se explica 
porque os preços da gaso-
lina e do etanol sempre fo-
ram muito competitivos”, 
explica Brito, acrescentan-
do que, paralelamente, o 
etanol passou a ter um pa-
pel crucial na redução das 
emissões de gases de efeito 
estufa, o que fortaleceu o 
ProÁlcool.

Por esse histórico e pe-
los achados nos cálculos de 
elasticidade do estudo, Brito 
acredita que a expansão ou 
entrada de novas tecnologias 
de combustão no Brasil será 
dificultada porque a com-
petitividade do flex é muito 

grande; não só por dominar 
o mercado, mas também 
por ter políticas públicas fa-
voráveis. Em sua opinião, 
uma tecnologia híbrida (flex 
e elétrica), que aumentasse 
a eficiência energética, teria 
mais chances de competir no 
mercado brasileiro. “Acredi-
to que algumas tecnologias, 
eletricidade e hidrogênio, por 
exemplo, devem virar nicho 
de mercado, assim como 
ocorreu com o gás natural 
nos carros de passageiros”, 
afirma.

“Obviamente, que o pre-
ço dos combustíveis não é 
a única variável que afeta 
as vendas de carros, mas 
fica clara a necessidade de 
assegurar a competitivida-
de de tecnologias que usam 
combustíveis alternativos, 
caso se queira abrir mer-
cado para elas. A proposta 
desse estudo foi dar alguns 
parâmetros confiáveis de 
elasticidade para os formu-
ladores de políticas públi-
cas, pelo menos no que se 
refere à relação mercado de 
vendas de carros e preços 
de combustíveis”, conclui.

A pesquisa contou com a 
contribuição dos professo-
res Towhidul Islam (Univer-
sity of  Guelph – Canadá) e 
Marc Stettler (Imperial Colle-
ge London – Reino Unido), 
que orientaram Thiago Brito 
em seu doutorado sanduíche 
e contribuíram com a pro-
posição da metodologia e a 
revisão dos cálculos. Os pro-
fessores Edmilson Moutinho 
dos Santos e Dominique 
Mouette, ambos do IEE/
USP, acompanharam o traba-
lho do pesquisador e contri-
buíram com a visão nacional 
no estudo.

Parceria para incorporar tecnologia  
de prova de vida certificada

A CredDefense, pla-
taforma antifraude 
que reúne diversas 

tecnologias, fechou parceria 
com a eslovaca Innovatrics, 
uma das empresas líderes 
no mundo, em soluções 
biométricas, presente em 
mais de 80 países.

Com o acordo, a Cred-
Defense passa a oferecer 
aos seus clientes mais uma 
solução de ponta e se con-
solida no mercado nacional 
como provedora das me-
lhores ferramentas de bio-
metria facial em operações 
antifraude.

De acordo com o CEO 
da CredDefense, José Luis 
Volpini, a incorporação da 
tecnologia da Innovatrics 
reforça a gama de soluções 
ofertadas, “com a tecnolo-
gia da prova de vida, garan-
timos que fotos capturadas 
são de pessoas reais, evitan-
do que um fraudador utilize 
fotos de terceiros, seja im-

pressas em papel ou ima-
gens de um celular, pads ou 
vídeos”.

Volpini destaca a robus-
tez e acurácia da tecnolo-
gia Innovatrics, “uma das 
poucas no mundo a contar 
com certificação iBeta e 
ISO 30107-3A, ainda não 
há nenhuma tecnologia de 
prova de vida, desenvolvida 
no Brasil, com estas certifi-
cações”.

“Há uma demanda muito 
grande por soluções anti-
fraudes e isso tem provoca-
do um grande investimento 
da nossa parte, seja no de-
senvolvimento de soluções 
proprietárias ou parcerias, 
temos que ofertar o que há 
de mais seguro aos nossos 
clientes. Esta prova de vi-
da surge como uma vacina 
contra ações de fraudado-
res, em especial com o cres-
cimento das transações on-
-line”, concluiu.

De acordo com Trevor 

Jones, da Innovatrics, a 
tecnologia de biometria na 
América Latina deve cres-
cer mais de 20% anualmen-
te até 2027, impulsionada 
por gastos dos governos e 
do setor privado. Esse cres-
cimento é resultado de um 
mercado que se consolida 
como referência na ado-
ção de novas tecnologias 
e o Brasil se destaca nesse 
quesito. “Como construir 
confiança na era digital? 
Confiança entre as pessoas, 
para ingresso em diferentes 
países, para votar, para em-
prestar dinheiro… é disso 
que se trata, pois nossa so-
lução constrói essa confian-
ça” diz.

E finaliza: “Se há uma 
coisa que o mundo pode 
aprender com a América 
Latina, é como o setor ban-
cário arquitetou salvaguar-
das biométricas para evitar 
fraudes. Ter implementado 
a biometria desde o início 

colocou-os muitos anos à 
frente em comparação com 
outros países. E nós parti-
cipamos deste movimento”

A CredDefense é uma 
plataforma de soluções 
antifraude com emprego 
em biometria facial e ou-
tras soluções, com uma 
carteira formada por ban-
cos, financeiras, fintechs, 
varejistas, locadoras de ve-
ículos e empresas do ramo 
de logística.

Já a Innovatrics, sediada 
na Eslováquia, é uma das 
empresas líderes mundiais 
em soluções biométricas 
para governos e empre-
sas. Seus algoritmos estão 
classificados entre os mais 
rápidos e precisos em reco-
nhecimento de impressão 
digital e facial. Há 16 anos 
no mercado, sua tecnologia 
está presente em mais de 80 
países, beneficiando mais 
de um bilhão de pessoas em 
todo o mundo.
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EDITAL DE PÚBLICO LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO
1º Leilão: 08/04/2021 a partir das 11:00 h
2º Leilão: 19/04/2021 a partir das 11:00 h

Local: Av. Erasmo Braga nº. 277 – Sala 608,
Centro – Rio de Janeiro/RJ.

Eu, GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, Leiloeiro Público Oficial,
inscrito na JUCERJA sob o nº. 105, e CPF nº 016.453.867-40,
devidamente autorizado pela Credora ESPÓLIO DE SALIM HANNA
ALZUGUIR, na pessoa de sua Inventariante Maria Helena Alves
Alzuguir, residente na Rua Raimundo Correia nº. 39 – Apto. 702,
Copacabana/RJ, venderá forma da Lei nº. 6.799/79 - Art. 49, §2º c/c
Lei 6.766/79, Art. 34, §2º, alterado pela Lei 13.786/2018, em Público
Leilão nos dias, horário e endereço acima referidos, os seguintes
bens: 1) Terreno designado por Lote 03, da quadra 05, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada A, com área total de 360,00m2, na
Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 259693 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 12/07/1956, averbado em 14/09/1955, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
ALBERTO BRAUCHAT, sendo constituídos em mora; cancelada a
Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato
AV.5. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00
(Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não
inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo
nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude
das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do
Rio de Janeiro sob o nº 1.543.685-0; 2) Terreno designado por Lote
22, da Quadra 15, do PAL 19.789, situado na Projetada I, com área
de 360,00m2, localizado à 59,00m do início da curva de
concordância da Rua D, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 259166 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 24/10/1957, registrado em
29/10/1957, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor JOSE MARIA FERREIRA DA COSTA, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.5. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-7, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.061-
3; 3) Terreno designado por Lote 02, da Quadra 20, do PAL 19.789,
situado na Estrada do Tingui, , com área de 360,00m2, localizado à
37,50m do início da curva de concordância da Rua S, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261329 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 01/04/
1959, averbado em 21/05/1959, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor JAMIL NICOLAU KAYAT,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.543.638-9; 4) Terreno designado por Lote 03, da Quadra 20, do
PAL 19.789, situado na Estrada do Tingui, com área de 360m2,
localizado à 49,50m do início da curva de concordância da Rua S,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261326 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 01/04/1959, averbado em 21/05/1959, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor JAMIL
NICOLAU KAYAT, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa
de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será
oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e
sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$
144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos
do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.543.639-7; 5) Terreno designado por Lote 04, da
Quadra 20, do PAL 19.789, situado na Estrada do Tingui, localizado
à 61,50m do início da curva de concordância da Rua S, com área de
360,00m2, na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula
261328 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de
Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos,
constante no ato Av.1, em 01/04/1959, averbado em 21/05/1959,
inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às
fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento
aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos pelo
fiduciante/devedor JAMIL NICOLAU KAYAT, sendo constituídos em
mora; cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/
credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não
inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão
será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e
quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante
no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas.
Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.543.640-5; 6) Terreno
designado por Lote 05, da Quadra 20, do PAL 19.789, situado na
Estrada do Tingui, com área de 360m2, localizado à 73,50m do
início da curva de concordância da Rua S, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261327 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 01/04/1959,
averbado em 21/05/1959, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor JAMIL NICOLAU KAYAT, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.543.641-
3; 7) Terreno designado por Lote 06, da Quadra 20, do PAL 19.789,
situado na Estrada do Tingui, , com área de 360,00m2, localizado à
31,00m do início da curva de concordância da Rua A, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261325 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 01/04/
1959, averbado em 21/05/1959, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor JAMIL NICOLAU KAYAT,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.543.642-1; 8) Terreno designado por Lote 07, da Quadra 20, do
PAL 19.789, situado na Estrada do Tingui, , com área de 360,00m2,
localizado à 19,00m do início da curva de concordância da Rua A,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261291 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 01/04/1959, averbado em 21/05/1959, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor JAMIL
NICOLAU KAYAT, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa
de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será
oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e
sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$
144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos
do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.543.643-9; 9) Terreno designado por Lote 18, da
Quadra 20, do PAL 19.789, situado na Rua Projetada M, com área
de 452,00m2, na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula
261290 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de
Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos,
constante no ato Av.1, em 06/01/1960, averbado em 22/01/1960,
inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às
fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento
aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos pelo
fiduciante/devedor PAULO AVENTINO FERNANDES CARVALHAL LAGE,

sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 180.000,00 (Cento e
oitenta mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante
no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas.
Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.118-1; 10)
Terreno designado por Lote 19, da Quadra 20, do PAL 19.789, situado
na Rua Projetada S, com área total de 398,00m2, localizado à 18,00m
do início da curva de concordância da Estrada do Tingui, na
Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261286 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 06/01/1960, averbado em 13/01/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor MARIA
DE FÁTIMA CARVALHAL DA SILVA LAGE, representada pelo seu pai
AVENTINO FERNANDES CARVALHAL DA SILVA LAGE, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 176.000,00 (Cento e setenta e seis mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 158.400,00
(Cento e cinquenta e oito mi, quatrocentos). Tudo nos termos do
Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.188-4; 11) Terreno designado por Lote 20, da Quadra 20, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada S, esquina da  Estrada do
Tingui, destinado a uso comercial, com área de 676,00m2, na
Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261289 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 25/10/1957, averbado em 15/09/1958, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
REBECA NIGRI, Libanesa, sendo constituídos em mora; cancelada a
Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato
AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 220.000,00
(Duzentos e vinte e dois mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não
inferior a R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais). Tudo nos
termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.189-2; 12) Terreno designado por Lote 19, da
Quadra 21, do PAL 19.789, situado na Rua A, com área total de
360,00m2, localizado à 54,00m do início da curva de concordância
da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula
261341 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de
Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos,
constante no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em 06/01/1959,
inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às
fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento
aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos pelo
fiduciante/devedor BENTO MENDES INDUSTRIA E COMERCIO S/A,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.543.733-8; 13) Terreno designado por Lote 20, da Quadra 21, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada A, com área total de 360,00m2,
localizado à 42,00m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261292 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em 06/01/1959, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor BENTO
MENDES INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro
mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato
AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na
Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.543.743-6; 14) Terreno
designado por Lote 13, da Quadra 22, do PAL 19.789, situado na
Rua Projetada A, com área total de 360,00m2, localizado à 32,00m
do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261343 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 23/02/1960,
averbado em 09/03/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor JOSÉ ALVES DE FREITAS, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.543.751-
0; 15) Terreno designado por Lote 19, da Quadra 22, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada O, com área de 477,00, na Freguesia de
Campo Grande, descrito na matrícula 261285 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 10/01/
1961, averbado em 09/02/1961, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor ERIQUE VALIONA DEL RIO e
s/m ISMAELINA DE MORAES LUZ, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por
não inferior a R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais). Tudo nos
termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.140-5; 16) Terreno designado por Lote 20, da
Quadra 22, do PAL 19.789, situado na Rua Projetada S, com área de
512,00m2, na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula
261288 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de
Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos,
constante no ato Av.1, em 04/03/1960, averbado em 14/06/1960,
inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às
fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento
aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos pelo
fiduciante/devedor PASTORIL E INDUSTRIA S/A, sendo constituídos
em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/
credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não
inferior a R$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 189.000,00 (Cento e oitenta e nove mil
reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6,
em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na
Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.190-0; 17) Terreno
designado por Lote 21, da Quadra 22, do PAL 19.789, situado na
Rua Projetada S, com área de 390,00m2, localizado à 40,00m do
início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261287 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 04/03/1960,
averbado em 14/06/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor PASTORIL E INDUSTRIA S/A,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 153.000,00
(Cento e cinquenta e três mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.191-8; 18) Terreno designado por Lote 22, da Quadra 22, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada S,  com área de 371,00m2,
localizado à 52,50m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261313 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 23/09/1959, averbado em 23/08/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
PASTORIL E INDUSTRIAL S/A, sendo constituídos em mora; cancelada
a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no
ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$
165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais). Em 2º Leilão será

vendido, por não inferior a R$ 148.500,00 (Cento e quarenta e oito mil
e quinhentos reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.192-
6; 19) Terreno designado por Lote 23, da Quadra 22, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada S, com área de 371,00m2, localizado à
65,50m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261311 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 23/09/
1959, averbado em 23/08/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor PASTORIL E INDUSTRIA S/
A, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda
em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em
1º Leilão, por preço não inferior a R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 153.000,00
(Cento e cinquenta e três mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.193-4; 20) Terreno designado por Lote 24, da Quadra 22, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada S, com área total de 380,00m2,
localizado à 79,50m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261318 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 23/09/1959, averbado em 23/08/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
PASTORIL E INDUSTRIA S/A, sendo constituídos em mora; cancelada
a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no
ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$
165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 148.500,00 (Cento e quarenta e oito mil,
quinhentos reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante
no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas.
Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.194-2; 21)
Terreno designado por Lote 25, da Quadra 22, do PAL 19.789, situado
na Rua Projetada S, com área total de 373,00m2, localizado à 95,50m
do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261314 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 23/09/1959,
averbado em 23/08/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor PASTORIL E INDUSTRIA S/A,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 165.000,00 (Cento e sessenta e
cinco mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$
148.500,00 (Cento e quarenta e oito mil, quinhentos reais). Tudo nos
termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.195-9; 22) Terreno designado por Lote 26, da
Quadra 22, do PAL 19.789, situado na Rua Projetada S, com área
total de 390,00m2, medindo o terreno todo 19,50m, na Freguesia de
Campo Grande, descrito na matrícula 261284 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 23/09/
1959, averbado em 23/08/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor PASTORIL E INDUSTRIAL S/
A, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda
em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em
1º Leilão, por preço não inferior a R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 153.000,00
(Cento e cinquenta e três mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.196-7; 23) Terreno designado por Lote 29, da Quadra 22, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada S, esquina com a Rua M, na
Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261282 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 23/08/1960, averbado em 05/10/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
CARLOS AUGUSTO PALHARES FILHO, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais). Em 2º Leilão será vendido,
por não inferior a R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais).
Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em
virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura
do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.119-9; 24) Terreno designado por
Lote 01, da Quadra 23, do PAL 19.789, com frente para a Rua 5, com
área de 365,00m2, localizado à 10,00m do início da curva de
concordância da Rua X, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261294 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 07/02/1961, averbado em
20/02/1961, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor LUIZ CLAUDIO ETCHEBERT MARINHO e MARIA
TERESA ETCHEBERT MARTINHO, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.2. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro
mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato
AV-5, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na
Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.199-1; 25) Terreno
designado por Lote 02, da Quadra 23, do PAL 19.789, situado na
Rua Projetada S,  com área de 449,00m, localizado à 36,50m do
início da curva de concordância da Rua X, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261283 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 07/02/1961,
averbado em 20/02/1961, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor LUIZ CLAUDIO ETCHEBERT
MARINHO e MARIA TERESA ETCHEBERT MARINHO, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 175.500,00
(Cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais). Tudo nos termos do
Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.200-7; 26) Terreno designado por Lote 03, da Quadra 23, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada S,  com área de 365,00m2,
localizado à 113,00m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261281 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 06/04/1961, averbado em 05/05/1961, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
BANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PERNAMBUCO, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.201-
5; 27) Terreno designado por Lote 04, da Quadra 23, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada S,  com área de 360,00m2, localizado à
101,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261279 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/04/
1961, averbado em 05/05/1961, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor BANCO COMERCIO E
INDUSTRIA DE PERNAMBUCO, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro
mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato
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AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na
Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.202-3; 28) Terreno
designado por Lote 05, da Quadra 23, do PAL 19.789, situado na
Rua Projetada S,  com área de 360,00m2, localizado à 89,00m do
início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261278 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/04/1961,
averbado em 05/05/1961, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor BANCO COMERCIO E INDUSTRIA
DE PERNAMBUCO, sendo constituídos em mora; cancelada a
Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato
AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00
(Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não
inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo
nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude
das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do
Rio de Janeiro sob o nº 1.544.203-1; 29) Terreno designado por Lote
06, da Quadra 23, do PAL 19.789, situado na Rua Projetada S,
localizado à 77,00m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261277 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 06/04/1961, averbado em 05/05/1961, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
BANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PERNAMBUCO, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.204-
9; 30) Terreno designado por Lote 07, da Quadra 23, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada S, com área total de 360,00m2, localizado
à 69,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261253 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/04/
1961, averbado em 05/05/1961, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor BANCO COMÉRCIO E
INDUSTRIA DE PERNAMBUCO, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro
mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato
AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na
Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.205-6; 31) Terreno
designado por Lote 08, da Quadra 23, do PAL 19.789, situado na
Rua Projeta S,  localizado à 53,00m do início da curva de
concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261276 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/04/1961, averbado em
05/05/1961, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor BANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE
PERNAMBUCO, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa
de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será
oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e
sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$
144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos
do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.206-4; 32) Terreno designado por Lote 09, da
Quadra 23, do PAL 19.789, situado na Rua Projetada S,  com área de
360,00m2, localizado à 45,00m do início da curva de concordância
da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula
261254 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de
Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos,
constante no ato Av.1, em 06/12/1960, averbado em 06/01/1958,
inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às
fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento
aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos pelo
fiduciante/devedor JOSE ALBERTO GONTIJO DE FARIA, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.207-
2; 33) Terreno designado por Lote 10, da Quadra 23, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada S, com área total de 360,00m2, localizado
à 29,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261252 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/12/
1960, averbado em 19/12/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor PAULO RIBEIRO DA SILVA,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.208-0; 34) Terreno designado por Lote 14, da Quadra 23, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada X, com área de 425,00m2, na
Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261255 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 08/04/1960, averbado em 11/04/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor JAIR
DE FREITAS DE ARAUJO, sendo constituídos em mora; cancelada a
Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato
AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 180.000,00
(Cento e oitenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior
a R$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais). Tudo nos termos
do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.310-4; 35) Terreno designado por Lote 16, da
Quadra 23, do PAL 19.789, situado na Rua Projetada X, com área de
360,00m2, localizado à 17,00m do início da curva de concordância
da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula
261297 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de
Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos,
constante no ato Av.1, em 23/11/1959, averbado em 07/01/19600,
inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às
fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento
aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos pelo
fiduciante/devedor ROSEMARY DA SILVEIRA MACHADO, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.312-
0; 36) Terreno designado por Lote 17, da Quadra 23, do PAL 19.789,
situado na Rua X, localizado à 29,00m do início da curva de
concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261260 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 23/11/1959, averbado em 07/
01/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o
nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor ROSANGELA DA SILVEIRA MACHADO, menor,
representada pelo seu pai CANDIDO JOSÉ MACHADO, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.313-
8; 37) Terreno designado por Lote 26, da Quadra 23, do PAL 19.789,

situado na Rua X, na Freguesia de Campo Grande, descrito na
matrícula 261261 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato
de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros
pactos, constante no ato Av.1, em 07/02/1961, averbado em 20/02/
1961, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº.
185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor LUIS CLÁUDIO ETCHEBERT MARINHO e MARIA
TERESA ETCHEBERT MARINHO, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por
não inferior a R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais). Tudo nos
termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.212-2; 38) Terreno designado por Lote 01, da
Quadra 24, do PAL 19.789, com área total de 605,00m2, situado na
Av. do Encanamento, na Freguesia de Campo Grande, descrito na
matrícula 261257 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato
de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros
pactos, constante no ato Av.1, em 10/09/1958, averbado em 01/07/
1968, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº.
185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor AVENTINO FERNANDES CARVALHAL DA SILVA
LAGE, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda
em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em
1º Leilão, por preço não inferior a R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta
mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 135.000,00
(Cento e trinta e cinco mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.213-
0; 39) Terreno designado por Lote 03, da Quadra 24, do PAL 19.789,
com área de 394,00m2, situado na Rua S, esquina com a Rua X, na
Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261258 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 10/091958, averbado em 01/07/1968, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
AVENTINO FERNANDES CARVALHAL DA SILVA LAGE, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.215-
5; 40) Terreno designado por Lote 04, da Quadra 24, do PAL 19.789,
com área total de 360,00m2, situado na Rua  X, localizado à 10,00m
do início da curva de concordância da Rua S, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261256 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 02/03/1959,
averbado em 28/06/1968, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor ANTÔNIO JOSÉ GOMES VAZ,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.322-9; 41) Terreno designado por Lote 05, da Quadra 24, do
PAL 19.789, situado na Rua X, com área de 360,00m2, medindo
12,00m de frente, na Freguesia de Campo Grande, descrito na
matrícula 261259 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato
de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros
pactos, constante no ato Av.1, em 02/03/1959, averbado em 28/06/
1968, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº.
185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor ANTÔNIO JOSÉ GOMES VAZ, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.323-
7; 42) Terreno designado por Lote 06, da Quadra 24, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada X, localizado à 34,00m do início da curva
de concordância da Rua S, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261274 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 26/01/1960, averbado em
28/12/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor CHENILE DO BRASIL, TECELAGEM E
CONFECÇÕES S/A, sendo constituídos em mora; cancelada a
Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato
AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 230.000,00
(duzentos e trinta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior
a R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais). Tudo nos termos do
Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.324-5; 43) Terreno designado por Lote 07, da Quadra 24, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada X, com área de 360,00m2,
localizado à 46,00m, do início da curva de concordância da Rua S,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261293 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 30/03/1959, averbado em 14/05/1959, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
INDUSTRIA TEXTEIS BARBERO S/A, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro
mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato
AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na
Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.325-2; 44) Terreno
designado por Lote 09, da Quadra 24, do PAL 19.789, situado na
Rua Projetada X, localizado à 89,00m do início da curva de
concordância da Rua O, com área de 360,00m2, na Freguesia de
Campo Grande, descrito na matrícula 261298 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/04/
1960, averbado em 07/04/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor HUGO SANTOS PEREIRA,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.327-8; 45) Terreno designado por Lote 10, da Quadra 24, do
PAL 19.789, situado na Rua Projeta X, com área total de 360,00m2,
situado na Rua  X, localizado à 77,00m do início da curva de
concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261299 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 21/12/1959, averbado em
07/01/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor NYLMAR FERREIRA BASTOS, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais) Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.328-
6; 46) Terreno designado por Lote 12, da Quadra 24, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada X, com área total de 373,00m2, localizado
à 95,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261310 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/12/
1960, averbado em 19/12/1960, inscrito no memorial de loteamento
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sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor OSÉAS MARTINS DE
ALMEIDA JUNIOR, sendo constituídos em mora; cancelada a
Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato
AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00
(Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não
inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo
nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude
das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do
Rio de Janeiro sob o nº 1.544.330-2; 47) Terreno designado por Lote
15, da Quadra 24, do PAL 19.789, situado na Rua X, com área total
de 360,00m2, localizado à 17,00m do início da curva de
concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261302 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/04/1959, averbado em
23/04/1959, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor JORGE ABDALLA, sendo constituídos em
mora; cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/
credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não
inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão
será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e
quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante
no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas.
Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.333-6; 48)
Terreno designado por Lote 17, da Quadra 24, do PAL 19.789, com
frente para Rua X, na Freguesia de Campo Grande, descrito na
matrícula 261303 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato
de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros
pactos, constante no ato Av.1, em 08/03/1961, averbado em 19/05/
1961, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº.
185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor ALBERTO NASSER ADJAME, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.335-
1; 49) Terreno designado por Lote 18, da Quadra 24, do PAL 19.789,
situado na Av. do Encanamento, com área de 425,00m2, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261305 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 02/08/
1957, averbado em 22/08/1957, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor JOÃO MAXIMINIANO
OLIVEIRA, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de
Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será
oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e
sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$
144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos
do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.404-5; 50) Terreno designado por Lote 19, da
Quadra 24, do PAL 19.789, situado na Av. do Encanamento, com
área de 360,00m2, localizado à 17,00m do início da curva de
concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261322 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 12/11/1958, averbado em 28/
08/1969, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o
nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor CLAUDEMIRO DE SOUZA FERREIRA, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.406-
0; 51) Terreno designado por Lote 20, da Quadra 24, do PAL 19.789,
situado na Av. do Encanamento, com área de 360,00m2, localizado
à 29,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261323 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 04/09/
1958, averbado em 18/09/1958, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor CLEMENTE MENDES
GOMES, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de
Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será
oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e
sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$
144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos
do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.407-8; 52) Terreno designado por Lote 22, da
Quadra 24, do PAL 19.789, situado na Av. do Encanamento, com
área de 360,00m2, localizado à 53,00m do início da curva de
concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261301 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/01/1958, averbado em
30/01/1958, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor OSÉAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.409-
4; 53) Terreno designado por Lote 23, da Quadra 24, do PAL 19.789,
situado na Av. do Encanamento, com área de 360,00m2, localizado
à 65,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261324 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/01/
1958, averbado em 30/01/1958, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor JOSE FERNANDO RANGEL,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 180.000,00 (Cento e
oitenta mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante
no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas.
Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.410-2; 54)
Terreno designado por Lote 24, da Quadra 31, do PAL 19.789, situado
na Av. do Encanamento, com área de 360,00m2, localizado à
149,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261312 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/
1958, averbado em 06/01/1959, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor WERNER GRUMACH, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.437-
5; 55) Terreno designado por Lote 09, da Quadra 31, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada X, com área de 360,00m2, localizado à
89,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261321 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 10/02/
1960, averbado em 13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor EMPREZA INDUSTRIAL
LTDA, representada pelo seu sócio GERMANO ANDRADA PONTES
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
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Leilão, por preço não inferior a R$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 189.000,00
(Cento e oitenta e nove mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.344-3; 56) Terreno designado por Lote 10, da Quadra 31, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada X, localizado à 101,00m do
início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261330 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/1958,
averbado em 13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor EMPRESA INDUSTRIAL LTDA,
representada pelo sócio JOÃO GERMANO ANDRADA PONTES,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.345-0; 57) Terreno designado por Lote 11, da Quadra 31, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada X, com área de 360,00m2,
localizado à 113,00m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261331 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em 13/06/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
EMPREZA INDUSTRIAL LTDA, representada pelo seu sócio JOÃO
GERMANDO ANDRADA PONTES, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais). Em 2º Leilão será vendido,
por não inferior a R$ 189.000,00 (Cento e oitenta e nove mil reais).
Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em
virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura
do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.346-8; 58) Terreno designado por
Lote 12, da Quadra 31, do PAL 19.789, situado na Rua Projetada X,
com área total de 360,00m2, localizado à 125,00m do início da
curva de concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande,
descrito na matrícula 261319 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular
de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária
e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em
13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor EMPRESA INDUSTRIAL LTDA, representada
pelo sócio JOÃO GERMANO ANDRADE PONTES, sendo constituídos
em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/
credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não
inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão
será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e
quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante
no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas.
Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.347-6; 59)
Terreno designado por Lote 13, da Quadra 31, do PAL 19.789, situado
na Rua Projetada X, localizado à 137,00m, do início da curva de
concordância da Rua O, com área de 360,00m2, na Freguesia de
Campo Grande, descrito na matrícula 261300 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/
1958, averbado em 13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor EMPRESA INDUSTRIAL
LTDA, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda
em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em
1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta
mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.348-4; 60) Terreno designado por Lote 14, da Quadra 31, do
PAL 19.789, situado na Rua X, com área de 360,00m2, localizado à
86,50m do início da curva de concordância da Rua E, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261309 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/
1958, averbado em 13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor EMPRESA INDUSTRIAL
LTDA, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda

em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em
1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta
mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.349-2; 61) Terreno designado por Lote 21, da Quadra 31, do
PAL 19.789, situado na Rua E, com área de 460,00m2, localizado à
51,50m do início da curva de concordância da Rua X, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261340 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 01/04/
1959, averbado em 13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor GERALDO ANDRADE, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.543.958-
1; 62) Terreno designado por Lote 22, da Quadra 31, do PAL 19.789,
situado na Av. do Encanamento, com área de 432,00m2, localizado
à 173,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261295 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/
1958, averbado em 31/12/1958, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor ARRUDA IRMÃO E CIA. LTDA,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.435-9; 63) Terreno designado por Lote 23, da Quadra 31, do
PAL 19.789, situado na Av. do Encanamento, com área de 360,00m2,
localizado à 161,00m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261307 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em 06/01/1959, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
WERNER GRUMACH, sendo constituídos em mora; cancelada a
Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato
AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00
(Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não
inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo
nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude
das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do
Rio de Janeiro sob o nº 1.544.436-7; 64) Terreno designado por Lote
24, da Quadra 31, do PAL 19.789, situado na Av. do Encanamento,
com área de 360,00m2, localizado à 149,00m do início da curva de
concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261312 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em 06/
01/1959, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o
nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor WERNER GRUMACH, sendo constituídos em
mora; cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/
credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não
inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão
será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e
quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante
no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas.
Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.437-5; 65)
Terreno designado por Lote 26, da Quadra 31, do PAL 19.789, situado
na Av. do Encanamento, com área de 360,00m2, localizado à
125,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261308 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/
1958, averbado em 13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor EMPREZA INDUSTRIAL
LTDA, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda
em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em
1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta

mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.439-1; 66) Terreno designado por Lote 27, da Quadra 31, do
PAL 19.789, situado na Av. do Encanamento, com área de 360,00m2,
localizado à 113,00m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261306 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em 13/06/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
EMPREZA INDUSTRIAL LTDA, sendo constituídos em mora; cancelada
a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no
ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$
160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido,
por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais).
Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em
virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura
do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.440-9; 67) Terreno designado por
Lote 28, da Quadra 31, do PAL 19.789, situado na Av. do
Encanamento, com área de 360,00m2, localizado à 101,00m do
início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261304 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/1958,
averbado em 13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor EMPREZA INDUSTRIAL LTDA,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.441-7; 68) Terreno designado por Lote 29, da Quadra 31, do
PAL 19.789, situado na Av. do Encanamento, com área de 360,00m2,
localizado à 89,00m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261316 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em 13/06/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
EMPREZA INDUSTRIAL LTDA, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro
mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato
AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na
Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.442-5; 69) Terreno
designado por Lote 01, da Quadra 32, do PAL 19.789, situado na Av.
do Encanamento, com área de 652,00m2, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261315 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/1958,
averbado em 30/01/1959, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor SIPROMETA S/A
INCORPORAÇÃO E EXPORTAÇÃO, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais). Em 2º Leilão será vendido,
por não inferior a R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais).
Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em
virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura
do Rio de Janeiro sob o nº 1.543.959-9Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.404-5. Os imóveis serão vendidos, no estado em que se
encontram. Ficam cientes os interessados de que no ato da
arrematação, adjudicação ou remição, serão efetuados os seguintes
pagamentos: Venda á vista, acrescida da comissão ao leiloeiro de
5%, e as despesas efetuadas com o leilão. Ficam por conta do
arrematante, as despesas com os leilões, transferência (ITBI´s,
RGI´s, Escrituras, Certidões, IPTU e demais impostos ou qualquer
outra inerente a unidade arrematada). Ficam por este Edital
intimados dos leilões os devedores acima mencionados, na forma
da Lei. O Leiloeiro está autorizado a fornecer informação sobre o
bem acima descrito. RJ, 26/03/2021. (as). Gustavo Portella Lourenço
– Leiloeiro Público Oficial.

...Continuação.

JUIZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ELETRÔNICO, e INTIMAÇÃO,
com prazo de 05 (cinco) dias, (ART. 879 – II; 882 - §1º, 2º CPC e
RESOLUÇÃO CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos da
Ação de Cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO GOLFO DO
MEXICO em face de PAN 2007 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A e Outros - Processo nº. 0035073-
84.2012.19.0203, passado na forma abaixo: O DR. RICARDO
CYFER - Juiz de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER o
presente Edital aos interessados de que no dia 05/04/2021 e 08/
04/2021  a partir das 13:00 horas, com término às 13:20 horas,
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 CLÁUDIO BESSERMAN VIANNA 3, BLOCO 3,
APARTAMENTO 914, AVALIAÇÃO: R$ 220.947,00 (Duzentos e vinte
mil, novecentos e quarenta e sete 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,

JUIZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos
da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE ITACURUSSA em face
do ESPÓLIO DE LAURA CORRÊA COBAS COSTAS - Processo
nº. 0277266-18.2016.8.19.0001, passado na forma abaixo: A DRA.
LEDIR DIAS DE ARAÚJO - Juíza de Direito Titular da Vara acima,
FAZ SABER o presente Edital aos interessados de que no dia
07/04/2021 e 13/04/2021 a partir das 13:30 horas, com término
às 13:50 horas, através da Plataforma de Leilões On-line -
www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e vendido o imóvel
APARTAMENTO 1201 DO EDIFÍCIO SITUADO NA RUA
ITACURUSSÁ N° 68, COM DIREITO A DUAS VAGAS NA GARAGEM,
NA FREGUESIA DO ENGENHO VELHO, TIJUCA, RIO DE JANEIRO.
AVALIAÇÃO INDIRETA: R$ 1.680.000,00 (Um milhão seiscentos
e oitenta mil reais), O Edital na integra esta afixado no Átrio do
Fórum, nos autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br,
e www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

JUIZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO HÍBRIDO, E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º, 2º CPC e
RESOLUÇÃO CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos da
Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISCONDE DE ITAMARATY em face
de CECÍLIA RAPOSO DE MOARES SARDENBERG - Processo nº
0037708-52.2018.8.19.0001, passado na forma abaixo: A DRA
ANA LÚCIA VIEIRA DO CARMO - Juíza de Direito Titular da Vara
acima, FAZ SABER o presente Edital aos interessados de que no
dia 06/04/2021 e 08/04/2021 a partir das 14:20 horas, com término
às 14:40 horas, no Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, a
Av. Erasmo Braga n° 227 – Sala 1.008, Centro/RJ,
concomitantemente pela Plataforma de Leilões On Line –
www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e vendido o imóvel
situado na RUA VISCONDE DE ITAMARATI, 115, APARTAMENTO
202, MARACANÃ/RJ. AVALIAÇÃO: R$ 543.757,00 (Quinhentos e
quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais). O
Edital na integra esta afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima
e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

Programa de desenvolvimento tecnológico da Embraer faz 20 anos
Um dos mais lon-

gevos modelos 
corporativos de 

desenvolvimento intelec-
tual e tecnológico do Bra-
sil, o Programa de Espe-
cialização em Engenharia 
da Embraer (PEE) faz 20 
anos. Idealizado a partir de 
uma visão estratégica para 
aceleração do aprendizado 
de profissionais recém-for-
mados em diversas áreas da 
engenharia para atuação em 
tecnologias aeronáuticas, o 
programa une um Mestra-
do Profissional do Instituto 
Tecnológico de Aeronáuti-
ca (ITA) com um curso de 
preparação dos engenhei-
ros para atuação em equipes 
de trabalho multidisciplina-

res na Embraer, informou a 
fabricante nesta sexta-feira. 

O investimento anual no 
programa é da ordem de 
R$ 5 milhões. Em média, 
o processo seletivo recebe 
cerca de cinco mil inscri-
ções. O número de vagas é 
variável e acompanha a ne-
cessidade estratégica futura 
da companhia.

A grade inclui cursos mi-
nistrados por professores 
do ITA, por experientes 
profissionais da empresa 
e consultores contratados. 
Ao longo das duas décadas, 
o PEE esteve em constan-
te evolução para adequar a 
especialização dos profis-
sionais às necessidades e 
desafios da empresa. Neste 

contexto, mais recentemen-
te a grade de ensino passou 
a abranger também temas 
como Indústria 4.0, Ciência 
dos Dados, Prototipação 
de Projetos em Impressora 
3D, entre outros. Mais de 
1.600 profissionais já pas-
saram pelo programa que 
se tornou a principal porta 
de entrada de engenheiros 
e engenheiras que querem 
trabalhar na Embraer. 

“A diversidade, a inova-
ção e o genuíno desejo de 
construir um futuro sus-
tentável são alguns dos di-
ferenciais do PEE, que se 
tornou uma referência em 
gestão do conhecimento e 
fortaleceu uma cultura de 
engenharia de visão holís-

tica, flexível, criativa e cola-
borativa da Embraer”, disse 
Luís Carlos Affonso, vice-
presidente de Engenharia e 
Estratégia da Embraer. 

Solução

A Embraer afirma que 
a solução proporcionou à 
companhia uma maior dis-
ponibilidade de profissio-
nais altamente qualificados 
e alinhados às estratégias de 
crescimento dos negócios 
nas últimas décadas. Ao 
mesmo tempo, o sucesso 
da iniciativa equilibrou o di-
recionamento da formação 
de pessoas, conforme as 
necessidades de prontidão 
tecnológica, visão de futu-

ro e o planejamento para a 
reposição natural de profis-
sionais da empresa. Estru-
tura educacional A primeira 
aula aconteceu no dia 19 de 
março de 2001 na Unidade 
da Embraer em Eugênio 
de Melo, em São José dos 
Campos, interior de São 
Paulo, em instalações cons-
truídas especialmente para 
esse propósito educacional. 

A metodologia de apren-
dizagem tem, entre outros 
diferenciais, o uso da estraté-
gia de learn by doing (apren-
der fazendo), com uso de 
prototipagem que estimula 
os grupos tornarem tangíveis 
soluções criadas para proble-
mas reais, analisados enquan-
to desenvolvem um projeto 

colaborativo. 
Na fase final do progra-

ma os participantes devem 
desenvolver, em equipe, um 
conceito de produto aero-
náutico que atenda aos requi-
sitos de um desafio proposto, 
buscando uma solução técni-
ca e economicamente viável.

Além disso, o programa 
tem reforçado o desenvol-
vimento das competências 
pessoais, relacionadas a ati-
tudes, comportamentos e 
inteligência emocional que 
promovem o trabalho em 
equipe, flexibilidade, comu-
nicação, liderança, empatia e 
outras habilidades emocio-
nais e comportamentais que 
são igualmente importantes 
no ambiente de trabalho.
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CELEO REDES EXPANSÕES S.A.
CNPJ/ME nº 32.063.222/0001-40 - NIRE nº 33.3.0032869-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Realizada em 23 de Março de 2021 - Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 
130, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 e alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”). 1. Data, Hora e Local: Aos 23/03/2021, às 10:00 horas, na 
sede da CELEO REDES EXPANSÕES S.A., sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 
32.063.222/0001-40 (“Companhia”), na Rua do Passeio, nº 38, sala 1201, setor 2, Centro, CEP 20.021-290, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações, 
haja vista a presença da acionista única, representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através da Lista de Presença de 
Acionistas (Anexo I). 3. Mesa: Presidente: José Ángel Lostao Unzu. Secretária: Juliana Aparecida de Castro Silva. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 
realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em 
série única, no montante total de R$ 137.000.000,00 (cento e trinta e sete milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), as quais serão 
objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, sob o regime de garantia firme com relação à totalidade das Debêntures, nos 
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“ICVM 476) e demais disposições e regulamen-
tações aplicáveis (“Oferta Restrita”), cujos recursos serão destinados à realização de investimentos e refinanciamentos de sociedades controladas da Com-
panhia, observados os termos e condições a serem previstos no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos 
de Distribuição, da Celeo Redes Expansões S.A. “ a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de emissora e ofertante das Debêntures, a Oliveira Trust 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das 
Américas, nº 3.434, Bloco 7, 2º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0001- 91 (“Agente Fiduciário”), na qualidade de agente fiduciário das De-
bêntures representando a comunhão dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”), e a Celeo Redes Brasil S.A., sociedade por ações, sem registro de 
emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, n.º 38, sala 1.201, 
setor 2, Centro, CEP 20.021-290, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.718.109/0001-10, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCERJA sob o 
NIRE nº 33.30028393-5 (“CRB”), na qualidade de fiadora, codevedora solidária e principal pagadora, solidariamente com a Companhia (“Escritura de Emis-
são”), a ser garantida por garantia fidejussória, na forma de fiança, a ser prestada pela CRB; (ii) a autorização para os diretores da Companhia, Sr. José 
Ángel Lostao Unzu, na qualidade de Diretor Geral, Sr. Jaime Luis Saenz Denis, na qualidade de Diretor de Operações, Sr. Francisco Antolin Chica Padilla, 
na qualidade de Diretor Financeiro, e Sr. José Maurício Scovino de Souza, na qualidade de Diretor Técnico, negociarem e assinarem, em nome da Compa-
nhia todos os termos e condições necessários para a realização, formalização, aperfeiçoamento e/ou conclusão da Emissão e da Oferta Restrita, especial-
mente, mas não se limitando, a (a) a contratação dos coordenadores e dos demais prestadores de serviços relativos à Emissão e à Oferta Restrita, tais como 
o banco liquidante, o escriturador, a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), o Agente Fiduciário e os assessores legais, dentre outros, podendo, inclusive, negociar 
e fixar o preço e as condições para a respectiva contratação dos serviços, bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais alte-
rações em aditamentos, incluindo, mas não se limitando, ao “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, Sob Re-
gime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Fidejussória, 
em Série Única, da 1ª (Primeira) Emissão da Celeo Redes Expansões S.A.”, a ser firmado entre a Companhia, o coordenador da Oferta Restrita e a CRB 
(“Contrato de Distribuição”); (b) a discussão, negociação e definição dos termos e condições, observado o disposto nas deliberações desta assembleia, da 
Emissão, da Oferta Restrita e/ou das Debêntures, bem como a celebração e assinatura da Escritura de Emissão e de todos e quaisquer outros documentos 
pertinentes à realização da Emissão e da Oferta Restrita, tais como aditamentos, declarações, requerimentos, termos, procurações, inclusive irrevogáveis e 
irretratáveis, por prazo de validade equivalente à vigência dos mesmos, independentemente das limitações temporais para outorga de procuração previstas 
no Estatuto Social da Companhia (“Procurações”), dentre outros; e (iii) a ratificação de todos os atos praticados pela Companhia anteriormente à presente 
data, em relação ao disposto na Ordem do Dia acima. 5. Deliberações Tomadas Por Unanimidade de Votos: A acionista resolve: (i) aprovar a realização 
da Emissão e da Oferta Restrita, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, com as seguintes características e condições: a. Número da Emis-
são. As Debêntures representam a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia; b. Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de R$ 
137.000.000,00 (cento e trinta e sete milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo); c. Séries. A Emissão será realizada em uma única 
série; d. Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integral, única e exclusivamente destinados à realização de 
investimentos e refinanciamentos das sociedades controladas pela Companhia; e. Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto 
de oferta pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei nº 6.385, de 07/12/1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliá-
rios”), da ICVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debên-
tures, nos termos do Contrato de Distribuição, com a intermediação de instituição intermediária integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários 
(“Coordenador Líder”), tendo como público alvo investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 9-A da Instrução da CVM nº 539, de 
13/11/2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539” e “Investidores Profissionais”, respectivamente). A Emissão e a Oferta Restrita não poderão ser aumen-
tadas em nenhuma hipótese e não será admitida a distribuição parcial das Debêntures. f. Depósito para Distribuição. As Debêntures serão depositadas para 
distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribui-
ção liquidada financeiramente no âmbito da B3. g. Depósito para Negociação e Custódia Eletrônica. As Debêntures serão depositadas para negociação no 
mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações das Debêntures 
liquidadas financeiramente por meio da B3 e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures somente poderão ser negociadas entre in-
vestidores qualificados, conforme definido no artigo 9º-B da Instrução CVM 539 (“Investidores Qualificados”) e depois de decorridos 90 (noventa) dias con-
tados da data de cada subscrição ou aquisição por Investidores Profissionais, exceto no lote objeto de eventual exercício da garantia firme pelas instituições 
intermediárias da Oferta Restrita, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, observados, na negociação subsequente, os limites e condições 
previstos nos artigos 2º e 3º da Instrução CVM 476, observado, ainda, o cumprimento, pela Companhia, das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução 
CVM 476. h. Data de Emissão: 12 de março de 2021 (“Data de Emissão”); i. Data de Início da Rentabilidade. Para todos os fins e efeitos legais, a data de 
início da rentabilidade será a Primeira Data de Integralização (conforme definido abaixo) (“Data de Início da Rentabilidade”); j. Forma, Tipo e Comprovação 
de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou de certificados, sendo que, para todos os fins 
de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo escriturador e, adicionalmente, com relação às 
Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, conforme o caso, será expedido por esta extrato em nome do Debenturista, que servirá de 
comprovante de titularidade de tais Debêntures; k. Conversibilidade: As Debêntures serão simples, ou seja, não serão conversíveis em ações de emissão 
da Companhia; l. Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, com garantia adicional 
fidejussória; m. Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme definido abaixo) das Debêntures 
e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão 
prazo de vencimento de 6 (seis) meses, portanto, com data de vencimento em 12 de setembro de 2021 (“Data de Vencimento”); n. Valor Nominal Unitário. 
As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); o. Quantidade de Debêntures. 
Serão emitidas 137.000 (cento e trinta e sete mil) Debêntures; p. Preço de Subscrição e Forma de Integralização: As Debêntures serão subscritas e integra-
lizadas por meio do MDA, à vista, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário, na Data de Início da Rentabilidade, qual seja, a data da 
primeira subscrição e integralização das Debêntures (“Primeira Data de Integralização”), de acordo com os procedimentos da B3. Caso qualquer das De-
bêntures venha a ser integralizada em data diversa e posterior à Primeira Data de Integralização, a integralização deverá considerar o seu Valor Nominal 
Unitário acrescido da Remuneração (conforme definido abaixo), calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização (inclusive) até a data 
de sua efetiva integralização (exclusive). As Debêntures poderão ser integralizadas com ágio ou deságio, desde que o ágio ou deságio seja o mesmo para 
todas as Debêntures em cada Data de Integralização. q. Atualização Monetária. O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetaria-
mente; r. Remuneração. Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes 
à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma 
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme será definido na Escritura de Emissão), calculadas e divulgadas diariamen-
te pela B3, acrescida de spread (sobretaxa) de 0,95% (noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis 
(“Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor 
Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, desde a Data de Início da Rentabilidade (inclusive) até a Data de 
Vencimento ou a data de declaração de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de Inadimplemento (conforme definido abaixo), o que ocorrer 
primeiro. A Remuneração será calculado de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; s. Pagamento do Valor Nominal Unitário e da 
Remuneração. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual Evento de Inadimplemento e das hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo 
Total, amortização extraordinária, Oferta de Resgate Antecipado (conforme definido abaixo) e Aquisição Facultativa (conforme definido abaixo) das Debên-
tures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário e a Remuneração serão pagas pela Companhia em uma única data 
de pagamento, qual seja, na Data de Vencimento; t. Local de Pagamento. Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventual-
mente devidos pela Companhia e/ou pela CRB, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, serão efetuados (i) pela Companhia nas respectivas 
datas de pagamento, utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (b) os 
procedimentos adotados pelo escriturador ou em sua sede, para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; e/ou (ii) pela CRB, em 
qualquer caso, por meio do escriturador ou em sua sede, conforme o caso; u. Encargos Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Compa-
nhia e/ou pela CRB de qualquer quantia devida aos Debenturistas nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, adicionalmente ao pagamento da 
Remuneração, incidirão sob os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial 
ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo paga-
mento; e (ii) multa moratória não compensatória de 2% (dois por cento) (“Encargos Moratórios”); v. Repactuação Programada. As Debêntures não serão 
objeto de repactuação programada. w. Classificação de Risco. Não será contratada agência de classificação de risco da Oferta Restrita para atribuir rating 
às Debêntures. x. Garantia Fidejussória. Garantia fidejussória, na forma de fiança, a ser prestada pela CRB, na qualidade de fiadora, principal pagadora e, 
solidariamente com a Companhia, responsável por todas as obrigações garantidas da Companhia nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, 
renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 
364, 366, 368, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada, e dos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 
16/03/2015, conforme alterada; y. Resgate Antecipado Facultativo. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, realizar o resgate 
antecipado facultativo total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor devido 
pela Companhia será equivalente ao: (i) Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem resgatadas, acrescido (ii) da Remuneração e demais encargos 
devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo Total, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade até a data do 
efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures; z. Amortização Extraordinária. Não será permitida a 
amortização extraordinária das Debêntures. aa. Oferta de Resgate Antecipado. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, realizar 
oferta de resgate antecipado de parte ou da totalidade das Debêntures, endereçada a todos os Debenturistas, sendo assegurado a todos os Debenturistas 
igualdade de condições para aceitar o resgate das Debêntures por eles detidas (“Oferta de Resgate Antecipado”). A Oferta de Resgate Antecipado será 
operacionalizada conforme termos a serem previstos na Escritura de Emissão. bb. Aquisição Facultativa. A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir 
Debêntures em circulação, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, desde que observe as regras expedidas pela 
CVM, incluindo os termos da Instrução CVM nº 620, de 17/03/2020, devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, 
constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia (“Aquisição Facultativa”). cc. Vencimento Antecipado: As obrigações 
decorrentes das Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos a serem negociadas pela Diretoria da Companhia no 
âmbito da Escritura de Emissão, os quais estão resumidamente listados a seguir apenas para referência (“Eventos de Inadimplemento”): (i) inadimplemento 
de obrigações no âmbito da Escritura de Emissão; (ii) liquidação, dissolução, extinção, falência ou outros eventos de insolvência da Companhia e/ou da CRB; 
(iii) transformação societária da Companhia; (iv) inadimplemento e/ou vencimento antecipado de outras dívidas da Companhia, da CRB e/ou de determina-
das sociedades controladas da Companhia e/ou da CRB ou protesto de seus títulos; (v) invalidade, nulidade, inexquibilidade, ineficácia, transferência ou 
rescisão da Escritura de Emissão ou questionamento da mesma pela Companhia e/ou pela CRB; (vi) alteração ou transferência de controle acionário e/ou 
realização de qualquer reestruturação societária da Companhia e/ou da CRB, ressalvadas as exceções a serem previstas na Escritura de Emissão, ou alte-
ração de seu objeto social; (vii) realização, pela Companhia, de pagamento aos acionistas, ressalvadas as exceções a serem previstas na Escritura de 
Emissão; (viii) não destinação dos recursos obtidos com a Emissão nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão; (ix) transferência, disposição ou 
perda, pela Companhia e/ou pela CRB, da propriedade e/ou da posse de parte ou totalidade das ações de emissão de suas sociedades controladas ou 
constituição de ônus sobre os ativos da Companhia, ressalvadas as exceções a serem previstas na Escritura de Emissão; (x) existência de sentença con-
denatória por eventos socioambientais ou descumprimento de decisões judiciais ou administrativas acima de determinado valor; (xi) concessão de preferên-
cia/prioridade ou contratação de novas dívidas, ressalvadas as exceções a serem previstas na Escritura de Emissão; (xii) falsidade nas declarações presta-
das pela Companhia e/ou pela CRB na Escritura de Emissão; (xiii) descumprimento das normas e leis trabalhistas relevantes à saúde e segurança ocupa-
cional e ao meio ambiente; (xiv) ocorrência de eventos relacionados às Leis Anticorrupção (conforme será definido na Escritura de Emissão). dd. Demais 
condições: Todas as demais condições e regras específicas relacionadas à Emissão e/ou às Debêntures serão tratadas na Escritura de Emissão. (ii) auto-
rizar  os diretores da Companhia, Sr. José Ángel Lostao Unzu, na qualidade de Diretor Geral, Se. Jaime Luis Saenz Denis, na qualidade de Diretor de 
Operações, Sr. Francisco Antolin Chica Padilla, na qualidade de Diretor Financeiro, e Sr. José Maurício Scovino de Souza, na qualidade de Diretor Técnico, 
a negociarem e assinarem, em nome da Companhia, todos os termos e condições necessários para a realização, formalização, aperfeiçoamento e/ou con-
clusão da Emissão e da Oferta Restrita, especialmente, mas não se limitando, a (a) a contratação do coordenador e dos demais prestadores de serviços 
relativos à Emissão e à Oferta Restrita, tais como o banco liquidante, o escriturador, a B3, o Agente Fiduciário e os assessores legais, dentre outros, poden-
do, inclusive, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva contratação dos serviços, bem como assinar os respectivos instrumentos de contra-
tação e eventuais alterações em aditamentos, incluindo, mas não se limitando, ao Contrato de Distribuição; (b) a discussão, negociação e definição dos 
termos e condições, observado o disposto nas deliberações desta assembleia, da Emissão, da Oferta Restrita e/ou das Debêntures, bem como a celebração 
e assinatura da Esritura de Emissão e de todos e quaisquer outros documentos pertinentes à realização da Emissão e da Oferta Restrita, tais como adita-
mentos, declarações, requerimentos, termos, Procurações, dentre outros; e (iii) ratificar todos os atos praticados pela Companhia anteriormente à presente 
data, em relação às deliberações aprovadas acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se 
lavrou a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 23/03/2021. Mesa: José Ángel Lostao Unzu - Presidente; Juliana 
Aparecida de Castro Silva - Secretária. Acionista: CELEO REDES BRASIL S.A. - Jose Angel Lostao Unzu - Diretor Geral.

SOCIEDADE TÉCNICA MONTEIRO ARANHA S.A.
CNPJ/MF nº 33.053.976/0001-81 - NIRE 3330029578-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de dezem-
bro de 2020. 01. Data, hora e local: Realizada no dia 30 de dezembro de 
2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 
101 - A - Leblon - RJ. 02. Convocações e Presenças: Face à presença dos 
acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme lista de presença refletida nos livros da Companhia, ficam dis-
pensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124 da Lei 
nº 6.404/76. 03. Mesa: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Sergio Alberto 
Monteiro de Carvalho que convidou a Sra. Tania Maria Camilo para Secretá-
ria. 04. Ordem do Dia: I - Aprovar a reeleição da Diretoria com mandato até 
31.12.2021. 05. Deliberações: Após examinada e discutida a matéria cons-
tante da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade, reele-
ger a Diretoria com mandato até 31.12.2021: 1. Domiciano Sá, brasileiro, 
casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 2.641.439 I.F.P., 
expedida em 11/07/93, inscrito no CPF sob o nº 027.290.407-49, residente 
e domiciliado nesta cidade e com escritório na Av. Afrânio de Melo Franco, 
290 - Pav. 02, sala 101A, Leblon/RJ - CEP: 22.430-060; 2. Sergio Fran-
cisco Monteiro de Carvalho Guimarães, brasileiro, casado, economista, 
portador da carteira de identidade nº 05438231-2, expedida pelo IFP, inscri-
to no CPF sob o nº 725.095.897-68, residente e domiciliado nesta cidade e 
com escritório na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Pav. 02, sala 101A, Le-
blon, Rio de Janeiro/RJ CEP: 22.430-060; 3. Joaquim Pedro Monteiro de 
Carvalho Collor de Mello, brasileiro, casado, empresário, portador da car-
teira de identidade n. 10896205-1, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob 
o nº 085.081.467-79, residente e domiciliado nesta cidade e com escritório 
na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Pav. 02, sala 101A, Leblon/RJ - CEP: 
22.430-060; 4. Nelson Monteiro da Rocha, brasileiro, casado, contador, 
portador da carteira de identidade nº 053150, expedida pelo CRC/RJ, inscri-
to no CPF sob o nº 549.133.147-34, residente e domiciliado nesta cidade na 
Rua da Selva nº 157, Alto da Boa Vista/RJ - CEP: 250.531-190; 5. Joaquim 
Álvaro Monteiro de Carvalho, brasileiro, solteiro, empresário, portador da 
carteira de identidade nº 2.376.898-9, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/
MF sob o nº 260.659.917-9l, residente e domiciliado nesta cidade e com 
escritório na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Pav. 02, sala 101A, Leblon/
RJ - CEP: 22.430-060. 06. Desempedimentos: Os Diretores presentes, 
prestaram declaração de desimpedimento para o exercício de atividades 
mercantis. Os Diretores eleitos foram empossados em suas funções, me-
diante assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reunião 
da Diretoria e permanecerão em seus cargos até a posse dos seus substi-
tutos. 07. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da 
Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém 
a solicitou, encerrou os trabalhos e suspendeu a assembleia pelo tempo 
necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, 
aprovada e assinada pelos presentes. MESA: Sergio Alberto Monteiro de 
Carvalho - Presidente e Tania Maria Camilo - Secretária. Certificamos que a 
presente é cópia fiel da ata original, lavrada no livro próprio da Companhia. 
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2020. Sergio Alberto Monteiro de Car-
valho - Presidente. Tania Maria Camilo - Secretária. Jucerja 00004038398 
em 24/03/2021.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALPOLI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - VIRTUAL

CÓDIGO: 2435
Rio de Janeiro, 23 de março de 2021.

Pelo presente Edital de Convocação, devidamente autorizado pelo Síndico, 
temos o grato prazer de convidá-lo para a Assembleia Geral Ordinária: Data: 
08 de Abril de 2021. Horário: Primeira convocação: 20:00 h e segunda e 
última convocação: 20:30 h. LOCAL: Na Sala Virtual https://us02web.zoom.
us/meeting/register/tZMpfuuopjsoEtRzYgGOCtc2yHfSO3wvFU73
Os proprietários  receberão um e-mail com o convite da reunião que deverão 
acessar no dia e horário da Assembleia. ORDEM DO DIA:1) Prestação de 
Contas relativas ao período de janeiro/2020 a fevereiro/2021; 2) Eleição 
de Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo para cumprir mandato 
até março/2022; 3) Previsão Orçamentária relativa ao exercício 2021; 
4) Assuntos Gerais. Os condôminos poderão se fazer  representar  por  
procuradores,  devidamente  credenciados  por procurações, que atendam 
a todas as formalidades legais. As unidades que se fizerem representar 
por procuração, as mesmas deverão entregar com antecedência  mínima  
de  48  horas a documentação  de  forma  digital  por  meio  eletrônico  
à Administração através do e-mail sandro.souza@cipa.com.br. Os 
condôminos que estiverem em atraso no pagamento de suas contribuições  
ou  multas  que  lhe tenham sido impostas, não poderão participar, na forma 
do artigo 1335, III do Código Civil. Assembleia será gravada com áudio e 
vídeo. Ao abrir a Assembleia Virtual, serão eleitos Presidente e Secretário. 
Em  seguida,  os  mesmos farão a conferência de todos os documentos e 
participantes. Cópia do edital e Kit assembleia estão disponíveis em nosso 
Site e App; Acesse o Site: www.cipa.com.br Inserir e-mail e senha, caso 
não tenha e-mail cadastrado, clique em “Cadastre-se” / Clicar em gestão 
de documentos; App CIPA Condomínio: Poderá ser baixado nas lojas Apple 
Store ou Play Store. Após basta clicar em “gestão de documentos” para 
localizar toda a documentação.

Atenciosamente,
Sandro Souza

Assessor Condomínio

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 
2021. Local Hora e Data: Realizada na sede da empresa na Av. Afrânio de 
Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro - RJ, às 15 horas do dia 16 
de março de 2021. Convocação e Presença: Presentes os diretores Sergio 
Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Ser-
gio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Joaquim Pedro Monteiro de 
Carvalho Collor de Mello, representando a totalidade dos membros em exer-
cício. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro 
de Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda Martins Celestino. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, 
na forma do Artigo 25, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia. De-
liberações: Após exame e discussão da matéria, os membros presentes da 
Diretoria, conforme previsto no Artigo 25, Parágrafo Único, do Estatuto Social 
da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral, deliberaram o paga-
mento de juros sobre o capital próprio, no montante total de R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais), à razão de R$ 0,816245172 por ação, com retenção 
do imposto de renda na fonte, na forma da legislação vigente, exceto para 
acionistas que já sejam comprovadamente isentos ou imunes, e o pagamento 
de dividendos no montante total de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de 
reais), à razão de R$ 3,264980690  por ação, aos acionistas detentores de 
ações de emissão da Companhia em 19 de março de 2021, os quais poderão 
ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. As ações negociadas a partir 
de 22 de março de 2021 na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão considerados 
“ex-direito” aos juros sobre o capital próprio e aos dividendos. O pagamento 
será realizado a partir de 01 de abril de 2021, observados os procedimentos 
do Aviso de Acionistas a ser oportunamente divulgado na imprensa. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e la-
vrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os diretores 
presentes. Rio de Janeiro, 16 de março de 2021. Sergio Alberto Monteiro de 
Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária. Arquivado na 
JUCERJA em 24/03/2021 sob o nº 00004038563.

MERCK S.A.
CNPJ/MF n° 33.069.212/0001-84 - NIRE 3.330.002.278-3

Aviso aos Acionistas
Em cumprimento ao disposto no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e alterações 
posteriores, comunicamos que os documentos a que o artigo se refere, 
relativos ao exercício encerrado em 31/12/20, se encontram à disposição 
dos Senhores Acionistas, na sede social da Merck S.A., situada na Estrada 
dos Bandeirantes, 1099, Jacarepaguá, CEP 22710-571, na cidade e Estado 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 26 de março de 2021. A Administração.

Zona do Euro tem meios econômicos 
para suportar impacto da pandemia
O Fundo Monetá-

rio Internacional 
(FMI) declarou 

nesta sexta-feira que os 
bancos da Zona do Euro 
têm capital suficiente pa-
ra suportar o impacto da 
pandemia de Covid-19 e fi-
nanciar a recuperação eco-

nômica, embora estejam al-
tamente expostos a setores 
duramente atingidos pela 
pandemia do coronavírus.

“Embora a pandemia vá 
esgotar significativamente 
o capital dos bancos, su-
as reservas são grandes o 
suficiente para suportar o 

provável impacto da crise”, 
declarou o FMI em um es-
tudo. “Com as políticas cer-
tas, os bancos serão capazes 
de apoiar a recuperação 
econômica com novos em-
préstimos.”

Conforme o FMI, com 
base em suas projeções de 

janeiro de 2021, os bancos 
dos 19 países que integram 
a zona do euro permane-
cerão amplamente resilien-
tes à profunda recessão de 
2020 e à recuperação parcial 
neste ano. “O índice de ca-
pital agregado deve cair de 
14,7% para 13,1% até o fi-

nal de 2021 se o apoio polí-
tico for mantido. Na verda-
de, nenhum banco violará a 
exigência de capital mínimo 
prudencial de 4,5%, mesmo 
sem apoio”, disse.

A Reuters informou que 
o FMI declarou que os ban-
cos deveriam ter permissão 

para construir gradualmen-
te reservas de capital para 
preservar sua capacidade de 
empréstimo, além de as res-
trições sobre o pagamento 
de dividendos e recompra 
de ações serem mantidas 
até que a recuperação esteja 
bem encaminhada. 
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Rio de Janeiro, 31/12/20
Carlos Eduardo Dias Costa Drummond - Diretor
Maria Elena Gualberto - Contadora CRC - RJ 035034-3 - 
CPF 319.067.887-15

Relatório da administração
Srs Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação de V.Sas., o presente relatório, o Balanço Patrimonial, 
a DRE, a DMPL, as DFC, documentos estes que revelam a situação Econômico-Financeira da Cia. em 31/12/20. Agradecemos a todos os Colaboradores, 
Bancos, Fornecedores e Clientes. A Diretoria.

Balanço patrimonial em 31/12/20 e 2019 (Em Real Mil)

Notas Explicativas da diretoria às Demonstrações 
Contábeis em 31/12/20 e 2019

Ativo Nota 2020 2019
Circulante 4.219 11.731
Disponibilidades
 Caixa e Bancos - 4
 Clientes 184 866
 Cheques em Cobrança - 39
 Adiantamento p/ Terceiros 122 9
 Adiantamentos de Férias/13º - -
 Outros Créditos - 26
 Impostos a Recuperar - 639
 Estoques  Mercadorias p/ Revenda - 6.670
 Créditos Acionistas 5 3.913 3.478
Não Circulante 18 217
Outros Créditos 18 217
Permanente
Investimentos 853 14.651
 Investimentos em Controlada 3 777 14.576
 Outros Investimentos 76 75
Imobilizado 4 271 3.538
Intangível - -
Total do Ativo 5.361 30.137

Passivo Nota 2020 2019
Circulante 228 6.706
Fornecedores 47 3.206
Impostos 35 80
Outras Contas a Pagar 146 3.376
Provisões - 44
Não Circulante
Exigível a Longo Prazo 857 857
Partes Relacionadas 5 857 857
Patrimônio Líquido 4.276 22.574
Capital Social 6 11.234 11.234
Reserva Legal 1.205 1.205
Prejuízos Acumulados (8.163) 10.135
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido    5.361   30.137 

Demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro
2020 2019

Receita Líquida de Venda 10.495 24.666
Custo dos Produtos Vendidos (11.230) (20.815)
Resultado Bruto Operacional (735) 3.851 
Despesas/Receitas Operacionais (1.349) (3.962)
Receita Aluguéis - 8
Depreciação (180) (96)
Resultado de Equivalência Patrimonial (13.799) (3.140)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais (2.235) 334
Resultado Líquido Operacional (18.298) (3.005)
Lucro do Exercício Antes IRPJ E CSLL (18.298) (3.005)
IRPJ E CSLL - (23)
Lucro do Exercício (18.298) (3.028)
Lucro por Mil Ações

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/20 e de 2019
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2020 2019
 Lucro/Prejuízo do Exercício (18.298) (3.028)
 Ajustes por
  Depreciação e Amortizações 180 96 
 Resultado da Equivalência Patrimonial (13.799) (3.140)
 Baixa de Ativos fixos (3.079) (61)
Variações nos Ativos e Passivos
 Clientes (682) 541 
 Impostos a recuperar (639) 638 
 Outros Créditos (225) (1.023)
 Estoques (6.620) 6.620 
 Obrigações Fiscais, tributárias e sociais - (5)
 Contas a Pagar (3.230) 3.175
 Outras Contas a Pagar (44) (228)
Caixa Oriundo das Operações (46.436) 3.585
 Juros Pagos - - 
 IR e Contribuição Social - 23 
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. (46.436) 3.608 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
  Recebimento de Empréstimos Concedidos 436 3.605 
  Pagamentos pela aquisição de ativo imobilizado - - 
Caixa Líquido Aplicado nas atividades de Invest. 436 3.605 
Fluxo de Caixa das Atividades de financiamentos
  Lucros Distribuídos
  Amortização de Empréstimos e financiamentos - - 
Caixa Líquido Aplicado nas atividades de Financ. - - 
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa (4) 3 
Caixa e equivalente de caixa no início do Exercício 4 1 
Caixa e equivalente de caixa no fim do Exercício 0 4 

Demonstração das mutações do Patrimônio líquido em 31/12/20 e de 2019
Capital Reserva de Lucros

Realizado Legal Prejuízo Total
Saldos em 01/12/18 11.234 1.205 13.163 25.602 
Prejuízo no Exercício - - (3.028) (3.028)
Saldo em 31/12/19 11.234 1.205 10.135 22.574 
Prejuízo no Exercício - - (18.298) (18.298)
Saldo em 31/12/20 11.234 1.205 (8.163) 4.276 

1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações 
Financeiras em 31/12/20 e 2019 foram apresentadas pela Legislação Societária. 
Essas demonstrações, foram elaboradas com observância ao Princípios de 
Contabilidade emanados da Lei das S.A.. 2 - Principais Práticas Contábeis; 
2.1 - Base de apresentação: As demonstrações Contábeis foram de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas 
na NBC TG 1000 Contabilidade para pequenas e médias empresas, aprovadas 
pela Resolução CFC nº 1.255/09 - 2.2. Principais práticas contábeis adotadas 
na elaboração das demonstrações Contábeis consolidadas: a) Moeda funcional 
e moeda de apresentação. As demonstrações contábeis estão apresentadas 
em reais (R$). O real é a moeda funcional e a principal moeda do ambiente 
econômico em que a Cia. opera. b) Caixa e equivalência de caixa: Foram 
considerados com caixa ou equivalente de caixa as disponibilidades e os 
instrumentos financeiros altamente líquidos, sujeitos a um risco insignificante 
de mudança de valor. c) Resultado das operações: O resultado das operações 
é apurado pelo regime de competência. d) Ativos circulantes e não circulante: 
Demonstrados ao custo incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as 
variações monetárias (em base pro rata dia) e cambiais auferidos, deduzidos 
das correspondentes provisões para perdas. A provisão para créditos de 
cobrança duvidosa é calculada com base nas perdas avaliadas como prováveis, 
cujo montante é considerado suficiente para perdas na realização das contas a 
receber. A empresa classifica seus instrumentos financeiros sob as seguintes 
categorias: (i) mantidos para negociação e (ii) empréstimos e recebíveis. A 
classificação depende da finalidade para a qual os instrumentos financeiros 

foram adquiridos, e) Investimentos: Estão demonstrados ao custo de aquisição, 
acrescido da correção monetária até 31/12/95 e ajustados por Avaliação pelo 
método da Equivalência Patrimonial quanto a Participação em Controladas.  
f) Imobilizado: Está demonstrado ao Custo de Aquisição acrescido da correção 
monetária até 31/12/95 e ajustado por Depreciação Acumulada calculada pelo 
método linear. g) Passivos Circulante e Não Circulante: Demonstrados por 
valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável os encargos 
e as variações monetárias (em base pro rata dia) e cambiais incorridos, 
deduzidos das correspondentes despesas a apropriar; A provisão para o IR 
é constituída a alíquota de 15% do lucro tributável e alíquota de 9% do lucro 
ajustado antes do IR. h) Uso de estimativas: Na elaboração das demonstrações 
contábeis é necessário utilizar estimativas para certos ativos, passivos e outras 
transações. As demonstrações contábeis da empresa, incluem portanto, várias 
estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado do ativo 
Intangível, provisões para passivos contingentes, determinação das provisões 
para IR e outras similiares. 3 - Investimento em Controladas: A Dova possui 
investimentos avaliados por equivalência patrimonial na SEPALO - Sociedade 
de Expansão industrial e Comercial de São Paulo Ltda. Provisão de Férias - Foi 
constituída em função dos direitos adquiridos pelos funcionários até 31/12/20 
acrescidos de seus respectivos encargos sociais. 3.1 - Investimento avaliado 
por equivalência patrimonial Sepalo - Sociedade de Expansão Industrial e 
Comercial de São Paulo Ltda.

Legislação Societária
Capital Social 2020 2019
Número de cotas do Capital 652.500 652.500
Percentual de Participação 99,99% 99,99%
Patrimônio Líquido 14.576 17.716
Resultado da Avaliação do Investimento (13.799) (3.140)
Investimento no fim do Exercício 777 14.576 
Ágio a Amortizar 28 28
Total do Investimento 805 14.604 
4 - Imobilizado

Legislação Societária
2020 2019

R$ MIL R$ MIL
Custo Corrigido
Terrenos - 3.079
Imóveis e Benfeitorias 330 330
Máquinas e Equipamentos 2.384 3.875
Móveis e Utensílios 573 755
Instalações 17 18

Legislação Societária
2020 2019

R$ MIL R$ MIL
Veículos 29 29
Outras Imobilizações 1.994 2.096

5.327 10.182
Depreciação Acumulada (5.056) (6.644)
Imobilizado Líquido 271 3.538
Os encargos financeiros referentes a estes contratos de mútuos foram 
calculados com base na variação da Selic.
5 - Partes Relacionadas 2020 2019
Ativo
Axis 3.268 3.079
Outras sociedades ligadas 645 399

3.913 3.478
Passivo 
Acionistas 857 857
Outras sociedades ligadas - -

857 857
6 - Capital Social: O Capital Social é de R$ 11.234 Mil, 42.014 ações, sendo 
34872 ações ordinárias e 7.142 ações PN, sem valor nominal. 7 - Cob. 
de Seguros: Os Bens do Ativo Imobilizado sujeito a risco estão cobertos 
por montantes considerados suficiente para cobrir eventuais sinistros. 8- 
Instrumentos Financeiros: As principais operações realizadas pela Cia. 
envolvendo instrumentos financeiros referem-se a aplicações de curtíssimo 
prazo e recebíveis. O Valor contábil destes instrumentos financeiros equivale 
aproximadamente ao seu valor de mercado.
9 - Receita Operacional Líquida 2020 2019
Receita Bruta de Vendas 12.513 26.461
Receita de Serviços 24 3.119
(-) Devoluções - -
Deduções da Receita
(-) Impostos Sobre Vendas (2.042) (4.914)
Receita Operacional Líquida 10.495 24.666

Três perguntas: criptomoedas, parte 3 – o BNB
Por Jorge Priori

O BNB é a cripto-
moeda da maior 

exchange do mundo, a 
Binance. Ele não tem cinco 
anos de existência, mas já é 
uma das principais moedas 
digitais. Depois de con-
hecermos um pouco mais 
sobre o bitcoin e o ether, 
vamos conversar com Ney 
Pimenta, CEO da Bitpreço, 
primeiro marketplace de 
criptomoedas da América 
Latina, sobre o que é o 
BNB, seus mecanismos de 
valorização e suas utili-
dades.

Quando o BNB foi lan-
çado, seu valor era de US$ 
0,15. Atualmente, ele está 
sendo negociado em torno 
de US$ 250. Em fevereiro, 
ele chegou a ser negociado 
acima dos US$ 300. Sua 
valorização é justificada 
pela sua utilidade. Como 
Ney costuma destacar, a 
análise desse aspecto pode 
significar a diferença entre 
um investimento bem su-
cedido e um investimento 
fracassado. E, mesmo 
assim, essa análise é muitas 
vezes negligenciada.

Na próxima semana, 
conversaremos sobre as 
stablecoins, criptomoedas 
pareadas em ativos reais 
com o objetivo de ame-
nizar a sua volatilidade, 
característica marcante das 
moedas digitais.

O que é o BNB?
O BNB surgiu em 2017 

com a onda dos ICOs 

(Initial Coin Offering; em 
português, Oferta Inicial 
de [Cripto]Moedas). O 
ICO foi um recurso muito 
utilizado durante a bull run 
daquele ano para levantar 
recursos para viabilização 
de projetos visionários. Ba-
sicamente, ele é um crowd-
funding feito com cripto-
moedas. Um desses ICOs 
foi feito com o propósito 
de criar uma grande ex-
change internacional, a 
Binance, e nesse processo 
a criptomoeda comprada 
para arrecadar os fundos 
era o BNB.

O BNB é uma moeda de 
utilidade, também conhe-
cida como utility token, 
diga-se de passagem, o 
mais famoso desse univer-
so. Quem quisesse investir 
no projeto, comprava o 
BNB sabendo que no 
futuro poderia utilizá-lo na 
exchange para pagamento 
das taxas com um desconto 
de 25%.

O ICO da Binance foi 
um sucesso, e ela se tornou 
uma grande corretora mun-
dial. O BNB foi vendido 
inicialmente a US$ 0,15 e 
rapidamente se valorizou. 
No final de 2019, o BNB 
valia aproximadamente 
US$ 30, apresentando uma 
valorização de 19.900%.

Quais são os mecanis-
mos de valorização do 
BNB?

O BNB, assim como to-
das as altcoins, acompanha 

os movimentos de valori-
zação e desvalorização do 
bitcoin. Ele tem um ponto 
a mais. Nas altseasons, 
depois dos movimentos 
de valorização do bitcoin, 
as pessoas passam a movi-
mentar outras criptomo-
edas e acabam conhecendo 
a Binance. Isso motiva 
uma valorização extra do 
BNB, pois além dele ser 
uma altcoin, o BNB é um 
token de utilidade em uma 
das maiores exchanges do 
mundo. Assim, uma alta de 
preço do bitcoin faz com 
que essa exchange comece 
a ter um volume muito alto 
de transações, e para que 
elas possam ser feitas, as 
pessoas precisam comprar 
BNBs para pagamento das 
taxas. Uma procura maior 
gera um aumento no preço.

No final de 2020, depois 
de notar o crescimento das 
Defis (decentralized finance; 
em português, finanças 
descentralizadas), a Bi-
nance adaptou a blockchain 
para que o BNB pudesse ser 
utilizado no pagamento de 
taxas em todo o ecossistema 
de finanças descentraliza-
das. Isso levou a um novo 
movimento de valorização, 
onde seu valor foi multipli-
cado por 10. Recentemente, 
o BNB bateu US$ 300.

Quais são as utilidades 
do BNB?

Como já mencionamos, 
num primeiro momento, o 
BNB nasceu para levantar 

fundos para a Binance. 
Num segundo momento, 
ele passou a ser utilizado, 
com desconto de 25%, 
para pagamento das taxas 
da exchange. No final de 
2020, o BNB passou a ser 
aceito em todo o ecos-
sistema de finanças descen-
tralizadas para pagamento 
de taxas de transação, 
negociação e transferência, 
entre outras.

A utilização do BNB nas 
Defis alavancou muito o 
preço. Em poucos meses, 
ele se tornou a segunda 
rede de Defis mais utilizada 
do mundo. A primeira 
segue sendo a Ethereum. 
Como a Binance é mais 
otimizada, as transações 
ficam mais baratas com o 
BNB do que com o ether.

O BNB é visto como um 
importante competidor do 
ether, pois ele cresceu mui-
to rápido e tem um custo 
100 vezes menor. Muitas 
pessoas dizem que o BNB 
será em breve a segunda 
criptomoeda mais impor-
tante, tirando essa posição 
do ether. Por outro lado, 
muitos dizem que isso não 
acontecerá, pois a Ethe-
reum está preparando a sua 
versão 2.0, que será mais 
eficiente que a Binance. 
O que é indiscutível é que 
o BNB, que já tinha uma 
relevância considerável no 
ecossistema, cresceu muito 
nos últimos 6 meses e se 
tornou umas das principais 
criptomoedas.

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

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos
da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS CRYSTAL E DIAMOND BALI em
face de ANTÔNIO CARLOS LOPES PIRES JUNIOR - Processo nº.
0019420-19.2015.8.19.0209, passado na forma abaixo: O DR
ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA - Juiz de Direito
Titular da Vara acima, FAZ SABER o presente Edital aos
interessados de que no dia 05/04/2021 e 07/04/2021 a partir das
13:30 horas, com término às 13:50 horas,  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 MARLO DA COSTA E SOUZA
185 – BLOCO 2, APARTAMENTO Nº 108, BARRA DA TIJUCA,
AVALIAÇÃO: R$ 469.026,00 (Quatrocentos e sessenta e nove
mil, vinte seis reais). O Edital na integra está afixado no Átrio do
Fórum, nos autos a cima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

Quarto trimestre não 
impediu alta de 51,6%  
no lucro anual da Alper

A Alper, consultoria 
especializada em 
gestão de seguros 

corporativos, obteve no 
quarto trimestre de 2020 
um prejuízo líquido de R$ 
214 mil. No mesmo perí-
odo de 2019, a companhia 
registrou lucro de R$ 1,31 
milhão. Os números foram 
apresentados em teleconfe-
rência com analistas nesta 
sexta-feira. No acumulado 
de 2020, o lucro líquido to-
talizou R$ 5,13 milhões, alta 
de 51,6% sobre 2019.

A companhia relatou que 
foi registrado crescimento 
em todas as unidades de ne-
gócio, com exceção de mas-
sificados, que por ser ligada 
ao consumo e varejo, ainda 
sofre efeitos da quarentena.

No último trimestre de 
2020, a receita liquida da 
companhia atingiu R$ 28,42 
milhões, alta de 13,2% sobre 
igual período de 2019. Nos 
doze meses de 2020, a receita 
da Alper foi de R$ 104,06 mi-
lhões, incremento de 14,2% 

sobre um ano antes.
O lucro bruto ajustado 

do quarto trimestre totali-
zou R$ 25,59 milhões, alta 
de 8,8% na base anual. No 
acumulado de 2020, o lu-
cro bruto atingiu R$ 94,22 
milhões, 10,4% superior ao 
registrado em 2019.

Ebitda sobe 17%

O lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e 
amortização (Ebitda, na si-
gla em inglês) ajustado para 
o quarto trimestre foi de R$ 
4,63 milhões. Os números 
representam uma alta de 
17% sobre o Ebitda de um 
ano antes. Ao mesmo tem-
po, a margem Ebitda ajusta-
da foi de 16,3%, alta de 0,5 
ponto percentual.

Em 2020, o  Ebitda ajus-
tado da atingiu R$ 16,68 
milhões, valor 52% supe-
rior ao registrado em 2019. 
A margem Ebitda ajustada 
de 2020 foi de 16%, alta de 
4 p.p.
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AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 29 de Abril de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO JUD02.21 na forma on-line e
Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer
título e não reclamado por seu proprietário, classificados como
conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis
não identificados, com Restrições Judiciais, cujos respectivos
Tribunais e Varas foram devidamente notificados, dentro do prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, confor-
me art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como leiloeiro
o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado na
JUCERJA sob o no 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A có-
pia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br.

E R R A T A
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, Leiloeiro Público, devidamente
matriculado  na JUCERJA/RJ nº 103, no exercício de suas
atribuições e por meio do  DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE  JANEIRO, COMUNICA a
todos os interessados, que o Aviso de Leilão publicado no  Diário
Oficial do Estado no dia 15/03/2021 às fls.38, nº 048, sofrerá a
seguinte  alteração:  Cumprindo o decreto 47.540 de 24 de março
de 2021, publicado em diário oficial. Onde se lê: “...que no dia 01
de Abril de 2021, às 10:00 horas, realizará o leilão REBDETRO
04.21 na forma on-line e Presencial...” Ler-se-á: “...que no dia 01
de Abril de 2021, às 10:00 horas, realizará o leilão REBDETRO
04.21 somente na forma on-line...” Desta forma, com a publicação
da presente ERRATA adita-se e ratificam-se todos os  demais
termos contidos naquele Aviso de leilão anteriormente publicado.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2021.

OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3

EdITAL dE cONVOcAçãO - ASSEmBLEIA GERAL ORdINÁRIA: Ficam 
convocados os Senhores Acionistas da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação 
Judicial (“Companhia” ou “OSX”), na forma prevista no artigo 124 da 
Lei nº 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia, a ser realizada presencialmente no dia 30 de abril de 2021, 
às 13h00, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, no 
Estado e na Cidade do Rio de Janeiro, CEP 22.290-906 (“AGO”), a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos atuais 
administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer emitido 
pelos Auditores Independentes da Companhia, referentes ao exercício 
social encerrado em 31.12.2020; (ii) Aprovar a destinação do resultado 
do exercício social encerrado em 31.12.2020; (iii) Eleger um membro 
do Conselho de Administração em razão de renúncia de conselheiro 
independente; e (iv) Fixar o montante global anual da remuneração dos 
Administradores da Companhia. A Companhia esclarece ainda que: 
(a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no 
site da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), bem como no 
site de Relações com Investidores da Companhia (www.osx.com.br), os 
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGO, em 
observância à Instrução CVM nº 481/09; (b) a participação do acionista 
poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, bem como 
via boletim de voto a distância, conforme artigo 126 da Lei nº 6.404/76 
e Instrução CVM 481/09; e (c) a lista de documentos de representação 
necessários e as orientações detalhadas para participação do acionista 
na AGO se encontram na Proposta da Administração, disponível nos sites 
acima listados. Rio de Janeiro (RJ), 29 de março de 2021. paulo Esteves 
de Frias Villar - Presidente do Conselho de Administração.

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 06.057.223/0001-71 - NIRE 33.300.272.909
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
Ficam convocados os senhores acionistas da Sendas Distribuidora S.A. 
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
(“Assembleia”), a ser realizada de modo exclusivamente digital no dia 28 
de abril de 2021, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre as seguintes 
matérias constantes da Ordem do Dia: Em sede de Assembleia Geral 
Ordinária: I. Tomada das contas dos administradores e exame, discussão e 
votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da 
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; II. Proposta para destinação do resultado relativo ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2020; e III. Retificação da remuneração global 
anual dos administradores aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de 
31 de dezembro de 2020. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: I. 
Alteração do estatuto social da Companhia para prever a concessão de 
contratos de indenidade; II. Exclusão do art. 45 do estatuto social da 
Companhia em vista da sua perda de objeto; III. Aprovação da consolidação 
do Estatuto Social da Companhia de modo a incorporar as alterações acima; 
e IV. Aprovação para que o laudo de avaliação da parcela cindida da 
Companhia Brasileira de Distribuição aprovado pelos acionistas no item 4.7 
da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/12/20 (“AGE da Cisão”), 
e que deveria ter constado como seu Anexo 4.7(ii) mas que não constou na 
versão arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
(“JUCERJA”), seja anexado a ata da Assembleia de forma que possa ser 
registrado na JUCERJA como se tivesse constado da AGE da Cisão. 
Informamos que permanecem à disposição dos Senhores Acionistas, na 
sede social da Companhia, nas páginas de relações de investidores da 
Companhia (www.ri.assai.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), toda documentação 
pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia ora convocada, 
incluindo a proposta da administração e manual de participação para a 
Assembleia (“Proposta da Administração e Manual de Participação”). 
Participação na Assembleia Geral por meio da plataforma digital: Os 
Acionistas que desejarem participar da Assembleia por meio da plataforma 
digital deverão acessar o site da Companhia, no endereço https://www.
tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=180F1A61EC4, preencher o seu 
cadastro e anexar todos os documentos necessários para sua habilitação 
para participação e/ou voto na Assembleia, conforme indicados abaixo, com, 
no mínimo, 2 (dois) dias de antecedência da data designada para a realização 
da Assembleia, ou seja, até o dia 26 de abril de 2021. Após a aprovação do 
cadastro pela Companhia, o Acionista receberá seu login e senha individual 
para acessar a plataforma por meio do e-mail utilizado para o cadastro. Os 
seguintes documentos deverão ser encaminhados pelos acionistas por meio 
do endereço eletrônico indicado acima: (a) extrato atualizado contendo a 
respectiva participação acionária expedido pelo órgão custodiante com no 
máximo 03 (três) dias de antecedência da Assembleia; (b) Para pessoas 
físicas: documento de identidade com foto do acionista; (c) Para pessoas 
jurídicas: (i) estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos 
societários que comprovem a representação legal do acionista; e (ii) 
documento de identidade com foto do representante legal; (d) Para fundos de 
investimento: (i) regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato 
social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política 
de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de 
representação; e (iii) documento de identidade com foto do representante 
legal; e (e) caso qualquer dos Acionistas indicados nos itens (b) a (d) acima 
venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos 
indicados acima, deverá encaminhar (i) procuração com poderes específicos 
para sua representação na Assembleia; (ii) documentos de identidade do 
procurador presente, bem como, no caso de pessoa jurídica ou fundo, cópias 
do documento de identidade e ata de eleição do(s) representante(s) legal(is) 
que assinou(aram) o mandato que comprovem os poderes de representação. 
Para esta Assembleia, a Companhia aceitará procurações outorgadas por 
Acionistas por meio eletrônico, assinadas preferencialmente com uso da 
certificação ICP-Brasil. Participação na Assembleia Geral por meio de boletim 
de voto à distância: Nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro 
de 2009, conforme alterada, e conforme detalhado na Proposta da 
Administração e Manual de Participação, os Acionistas que tenham interesse 
em exercer o seu direito de voto, por meio do boletim de voto à distância, 
deverão (a) enviar instruções de votos a distância,(a) diretamente à 
Companhia pelo e-mail adm.societario@assai.com.br, acompanhadas dos 
documentos indicados nos itens (a) a (e) acima ou (b) por meio (i) dos seus 
respectivos agentes de custódia (caso prestem esse tipo de serviço) ou do (ii) 
Agente Escriturador, por meio dos canais por ele disponibilizados. Em todos 
os casos, para o Boletim de Voto a Distância produzir efeitos, o dia 21 de abril 
de 2021 (ou seja, 7 (sete) dias antes da data da Assembleia,) deverá ser o 
último dia para o seu recebimento por uma das formas acima indicadas, e não 
o último dia para seu envio. Se o Boletim de Voto a Distância for recebido após 
o dia 21 de abril de 2021, os votos não serão computados. A Companhia não 
exigirá a entrega física dos documentos e algumas outras formalidades que 
estão previstas no Formulário de Referência da Companhia, conforme termos 
constantes da Proposta da Administração e Manual de Participação. Assim, 
em caso de eventuais dissonâncias entre a Proposta da Administração e 
Manual de Participação e o item 12.2 do Formulário de Referência da 
Companhia com relação à documentação e formalidades para participação 
nas assembleias gerais da Companhia, devem prevalecer as disposições da 
Proposta da Administração e Manual de Participação. Informações detalhadas 
sobre a participação do acionista diretamente, por seu representante legal ou 
procurador devidamente constituído, bem como as regras e procedimentos 
para participação e/ou votação a distância na Assembleia, inclusive 
orientações para envio do Boletim e ainda, orientações sobre acesso à 
plataforma digital e regras de conduta a serem adotadas na Assembleia 
constam da Proposta da Administração e Manual de Participação. São Paulo, 
26 de março de 2021. Jean-Charles Henri Naouri - Presidente do Conselho 
de Administração.

EDITAL DE ADIAMENTO, RERRATIFICAÇÃO E
REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ASSEMBLEIA GERAL DA

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

NIRE nº 334.0000904-5
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)  –  07/04/2021

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,
considerando a declaração de pandemia de Covid-19 por parte da
OMS – Organização Mundial de Saúde, a Portaria n. 188, de 03/02/
2020 do Ministério da Saúde (e atualizações), o Decreto Federal n.
10.212, de 30/01/2020 (e eventuais atualizações) e, especialmente,
os Decretos Estaduais n. 46.970, 46.973 e 46.980, todos de março de
2020 (e eventuais atualizações), o Decreto Municipal Rio n. 48644,
de 22/03/2021 e a Lei Estadual n. 9.224 DE 24/03/2021, a fim de preservar
a saúde dos cooperados e demais membros da comunidade,
comunica o adiamento e a redesignação da ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, que por conta da alteração da data de realização, nos
termos do art. 44 da Lei 5764 de  16/12/71 passará a ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA com pauta de ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA , inicialmente convocada para o dia 31 de Março de 2021
(quarta-feira), que será alterada e se realizará no dia 07/04/2021
(quarta-feira) na sede da cooperativa, Rua Barros Barreto n° 30,
Bonsucesso RJ, em primeira convocação às 12:00 horas com 2/3
de Cooperados, em segunda convocação às 13:00 horas com
metade e mais um Cooperado e, em terceira e última convocação
às 14:00 horas com um número mínimo de 20 Cooperados, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1º) Análise e
deliberação 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)
Demonstrativo 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 apuradas ou rateio das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das
despesas da sociedade, deduzindo-se no primeiro caso as
parcelas para os Fundos Obrigatórios; 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, 25 de março de 2021.

Alair Silva Gonçalves
Diretor Presidente

 ENEVA S.A.  
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
Rio de Janeiro, 25 de março de 2021 – ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Com-
panhia”) (B3: ENEV3), comunica aos seus acionistas, em atendimento ao 
disposto no artigo 133, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, que, a partir 
do dia 30 de março de 2021, inclusive, os documentos e informações relacio-
nados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a ser realizada em 30 de abril de 2021, estarão à disposição 
dos Srs. Acionistas da Companhia, em sua sede localizada na Praia de Bo-
tafogo, nº 501, bloco I, 4º e 6º andares, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ. Os do-
cumentos também poderão ser acessados no site da companhia (ri.eneva.
com.br) e nos sites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.
br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Marcelo Ha-
bibe - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. ENEVA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359

AVISO AOS ACIONISTAS
A WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., 
AVISA que, a partir do dia 25 de março de 2021, estarão à disposição dos 
acionistas na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º andar, 
Flamengo, Rio de Janeiro-RJ , na rede mundial de computadores no website 
da empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de Valores 
Mobiliários (www.cvm.gov.br), todos os documentos de que trata o art. 133 da 
Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 481/09 (incluído o Boletim de Voto à Dis-
tância), relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2021
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jaynetti

Presidente do Conselho de Administração

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 - NIRE 33.3.0000065-8

AVISO AOS ACIONISTAS. A SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. (“Com-
panhia”) avisa aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição na 
sede da Sociedade, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os documentos e informações 
referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 25 de março de 2021.

Wilson Lemos de Moraes Junior
Diretor-Presidente

BC: Déficit em transações correntes de US$ 1,3 bi em março 
Dados do Banco 

Central mostram 
que déficit em 

transações correntes tota-
lizou US$ 2,3 bilhões em 
fevereiro de 2021, ante dé-
ficit de US$ 4,7 bilhões em 
fevereiro de 2020. Para o 
mês de março, a estimativa 
do resultado em transações 
correntes é de déficit de 
US$ 1,3 bilhão; a de inves-
timentos diretos no país 
(IDP) é de ingressos líqui-
dos de US$ 7,0 bilhões.

Segundo o BC, a redução 
no déficit decorreu das re-
trações de US$ 2,7 bilhões 
e de US$0,9 bilhão nas 
despesas líquidas de renda 
primária e de serviços, res-
pectivamente, enquanto o 
superávit comercial recuou 
US$ 1,3 bilhão. O déficit em 
transações correntes nos 
doze meses encerrados em 
fevereiro de 2021 somou 
US$ 6,9 bilhões (0,48% do 

PIB), ante US$ 9,2 bilhões 
(0,64% do PIB) em janeiro 
de 2021 e US$55,7 bilhões 
(3,06% do PIB) em feverei-
ro de 2020.

A balança comercial de 
bens registrou superávit de 
US$ 430 milhões em feve-
reiro de 2021, ante saldo 
positivo de US$ 1,8 bilhão 
em fevereiro de 2020. As 
exportações de bens totali-
zaram US$ 16,3 bilhões em 
fevereiro de 2021, aumen-
to de 4,3% ante fevereiro 
de 2020. As importações 
de bens totalizaram US$ 
15,9 bilhões, incremento 
de 14,5% na mesma base 
de comparação. Estima-se, 
para fevereiro de 2021, em 
US$ 1,6 bilhão as importa-
ções de bens no âmbito do 
Repetro, ante US$565 mi-
lhões em fevereiro de 2020. 
Desconsiderando essas 
operações, o crescimento 
das importações na compa-

ração interanual reduziu-se 
à metade, 7,2%.

O déficit na conta de ser-
viços manteve a trajetória 
de retração e totalizou US$ 
1,4 bilhão em fevereiro de 
2021, recuo de 39,9% em 
relação a fevereiro de 2020, 
quando atingiu US$ 2,3 bi-
lhões. A conta de viagens 
internacionais registrou 
despesas líquidas de US$ 
28 milhões em fevereiro de 
2021, ante US$ 403 milhões 
em fevereiro de 2020, recuo 
de 93,0%.

Destaca-se também, na 
mesma base de compara-
ção, a redução de 54,2% nas 
despesas líquidas de aluguel 
de equipamentos, de US$ 
1,2 bilhão para US$ 555 
milhões, influenciada pela 
nacionalização de equipa-
mentos no âmbito do Repe-
tro. A conta de transportes 
apresentou despesas líqui-
das de US$ 227 milhões, 

ante US$410 milhões em 
fevereiro de 2020. A conta 
de serviços de propriedade 
intelectual registrou aumen-
to das despesas líquidas, de 
US$ 291 milhões em feve-
reiro de 2020, para US$561 
milhões em fevereiro de 
2021.

Em fevereiro de 2021, o 
déficit em renda primária 
recuou 61,3% em relação a 
fevereiro de 2020 e totali-
zou US$ 1,7 bilhão. As des-
pesas líquidas de lucros e di-
videndos diminuíram para 
US$ 315 milhões, ante US$ 
2,9 bilhões em fevereiro de 
2020. A redução decorreu 
principalmente do aumen-
to de US$ 2,3 bilhões nas 
receitas, impulsionado pe-
la reversão do prejuízo de 
US$ 696 milhões em feve-
reiro de 2020 para lucro de 
US$ 1,6 bilhão em feverei-
ro de 2021. As despesas lí-
quidas com juros somaram 

US$ 1,4 bilhão no mês, re-
tração de 1,6% na compara-
ção com fevereiro de 2020, 
com recuo das receitas e das 
despesas.

Os ingressos líquidos 
em investimentos dire-
tos no país somaram US$ 
9,0 bilhões em fevereiro 
de 2021, ante US$ 2,6 bi-
lhões observados em fe-
vereiro de 2020. Houve 
ingressos líquidos de US$ 
3,1 bilhões em participa-
ção no capital e de US$ 
5,9 bilhões em operações 
intercompanhia. Nos do-
ze meses encerrados em 
fevereiro de 2021, o IDP 
totalizou US$ 39,8 bilhões 
(2,75% do PIB), ante US$ 
33,4 bilhões (2,31% do 
PIB) no mês anterior e 
US$ 65,0 bilhões (3,57% 
do PIB) em fevereiro de 
2020.

Em fevereiro de 2021, 
os investimentos diretos no 

exterior (IDE) apresenta-
ram aplicações líquidas de 
US$ 1,7 bilhão. Nos doze 
meses encerrados em feve-
reiro de 2021, entretanto, 
o IDE totalizou regressos 
líquidos (desinvestimentos) 
de US$ 14,6 bilhões.

Os investimentos em 
carteira no mercado do-
méstico totalizaram in-
gressos líquidos pelo nono 
mês consecutivo, soman-
do US$ 3,6 bilhões em fe-
vereiro de 2021, dos quais 
US$ 822 milhões em ações 
e fundos de investimento e 
US$ 2,8 bilhões em títulos 
de dívida. Nos doze meses 
encerrados em fevereiro 
de 2021, os investimentos 
em carteira no mercado 
doméstico somaram in-
gressos líquidos de US$ 
3,2 bilhões, primeiro valor 
positivo (para o acumula-
do em doze meses) desde 
julho de 2018.

Faturamento da chinesa Meitu aumenta de 22% no de 2020

A empresa chinesa de 
internet Meitu - de-
senvolvedora espe-

cializada em aplicativos de 
beleza - registrou 1,19 bi-
lhão de iuanes (US$ 182,4 
milhões) em seu faturamen-
to de 2020, um aumento 

anual de 22,1%.  O aplicativo 
de edição de fotos vem sen-
do muito usado no Brasil.

A Meitu registrou um 
lucro líquido ajustado de 
60,9 milhões de iuanes, 
marcando a primeira vez 
que a empresa relatou uma 

receita para o ano inteiro 
desde seu estabelecimen-
to em outubro de 2008. 
Serviços de assinatura ex-
cepcionais, compras no 
aplicativo e outros ganhos 
contribuíram para o cres-
cimento dos lucros, infor-

mou a empresa.
A startup abriu o capital 

em Honk Kong, em 2017, 
quando levantou US$ 629 
milhões de investidores e 
desde então visa ganhar o 
mundo.  Estatísticas mos-
tram que o número de 

usuários ativos diários do 
aplicativo Meitu atingiu um 
pico histórico de mais de 31 
milhões durante o feriado 
da Festa da Primavera em 
fevereiro. 

No Brasil, o aplicativo 
vem sendo bastante usa-

do. O termo meitu signi-
fica foto bonita em chinês. 
O aplicativo tem diversos 
filtros com acabamentos 
considerados naturais para 
deixar sua selfie ‘perfeita”, 
afirmam blogueiras brasi-
leiras. 
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

NOTA DA DIRETORIA DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 

TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ: 02.214.014/0001-33

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)

A Telespazio Brasil, apesar de um ano totalmente atípico por conta da pandemia que afetou todos os segmentos produtivos sem exceção, conseguiu  registrar 
uma receita bruta de R$124 milhões, demonstrando um aumento de 9% em relação ao ano  de 2019, decorrente de ações focalizadas em segmentos onde 
serviços de satélites são mais relevantes, aliado a novas soluções e aplicações desenvolvidas para o mercado. A Diretoria.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional
A Telespazio Brasil S.A. (“Telespazio” ou “Companhia”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, constituída em outubro de 1997, estabelecida 
na Av. Rio Branco n° 1, sala 1803, Rio de Janeiro, RJ e com uma coligada 
em Buenos Aires - Argentina. A Companhia iniciou suas operações em 
janeiro de 2000. Seu objeto social é: (i) prestar serviços de telecomunicações 
por satélite; (ii) estabelecer, coordenar e administrar redes de operadores 
relacionados à prestação de serviços de telecomunicações por satélite; 
(iii) implementar sistemas para a prestação de serviços de telecomunicações; 
e (iv) participar em outras sociedades, bem como administrar projetos 
próprios ou de terceiros. Impactos COVID-19: Em 31 de janeiro de 
2020, a Organização Mundial da Saúde anunciou que a COVID-19 era 
uma emergência de saúde global e em 3 de março de 2020 classificou-a 
como uma pandemia. A pandemia dificultou a comercialização, afetando 
especialmente a demanda dos mercados de Oil & Gás e mobilidade, com 
restrições que limitaram o desenvolvimento da implantação da banda larga 
e atrasaram ou cancelaram os projetos governamentais de conectividade. 
Apesar da grave crise que atingiu a economia mundial, os serviços de 
telecomunicações são considerados como serviços essenciais para a 
sociedade, e o desempenho de vendas da Companhia ficou acima do 
esperado se comparado ao ano anterior, recebendo pelos serviços prestados 
com um bom nível de adimplência, sem atrasos significativos no seu fluxo de 
recebimento. A Companhia continuou gerando caixa, não necessitando de 
recursos financeiros externos. O departamento comercial continua buscando 
suas metas determinadas no Budget da Companhia focando em expandir 
as possibilidades verticais no mercado, e avaliando o desenvolvimento de 
novos produtos. Tendo em vista o atual cenário descrito acima, a Companhia 
conseguiu equilibrar seu fluxo de caixa, mantendo recursos adequados para 
continuar suas operações no curto prazo e, deste modo, o pressuposto de 
continuidade operacional foi aplicado nessas demonstrações financeiras. A 
Companhia permanece em monitoramento contínuo dos possíveis impactos 
em seus negócios decorrentes da inadimplência ou redução de demanda 
pelo efeito da COVID 19.
2. Base de preparação e apresentação 
Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras são 
elaboradas e apresentadas pela Companhia de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para pequenas e médias empresas 
(“CPC PME”), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo 
consistente nos exercícios apresentados e preparadas considerando o custo 
histórico como base de valor. As presentes demonstrações financeiras foram 
aprovadas pelo Conselho de Administração em xx de março de 2021.
3. Resumo das principais práticas contábeis
A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações 
financeiras, salvo indicação ao contrário. a. Moeda funcional e moeda 
de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresentadas 
em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram 
arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma. b. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimento de curto 
prazo de alta liquidez e com vencimento original de três meses ou menos e 
com risco insignificante de mudança de valor. c. Instrumentos financeiros 
ativos e passivos: A Companhia classifica seus ativos financeiros como 
empréstimos e recebíveis. Incluem-se nessa categoria os empréstimos 
concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo, 
contas a receber de clientes, demais contas a receber e caixa e equivalentes 
e os investimentos de curto prazo, exceto aqueles com prazo de vencimento 
superior a 12 meses, que são classificados como ativo não circulante. 
A Companhia classifica seus passivos financeiros e incluem-se, nessa 
categoria, os empréstimos concedidos pelo acionista controlador e contas 
a pagar aos fornecedores. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados 
pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva. d. Contas 
a receber de clientes: As contas a receber de clientes são avaliadas no 
momento inicial pelo valor presente e deduzidas da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é 
estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não 
será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos 
originais das contas a receber, segundo análise individual dos devedores o 
valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. 
e. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo 
e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no princípio 
primeiro-a-entrar-primeiro-a-sair (PEPS). As provisões para perda de estoque 
de baixa rotatividade ou obsoletos, ou aquelas constituídas para ajustar 
ao valor de mercado, são contabilizadas quando aplicável. f. Depósitos 
judiciais: Os depósitos judiciais são apresentados como dedução do valor 
de um correspondente passivo constituído quando não houver possibilidade 
de resgate dos depósitos, a menos que ocorra desfecho favorável da 
questão para a entidade. g. Moeda estrangeira: (i) Transações em moeda 
estrangeira: As transações em moeda estrangeira são convertidas para a 
respectiva moeda funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas 
das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em 
moedas estrangeiras na data do balanço são reconvertidos para a moeda 
funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários 
que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos 
para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi 
determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo 
histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na 
data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da 
conversão são geralmente reconhecidas no resultado. (ii) Operações no 
exterior: Os ativos e passivos de operações no exterior são convertidos 
para o Real às taxas de câmbio apuradas na data do balanço. As receitas 
e despesas de operações no exterior são convertidas para o Real às taxas 
de câmbio apuradas nas datas das transações. As diferenças de moedas 
estrangeiras geradas na conversão para moeda de apresentação são 
reconhecidas em outros resultados abrangentes e acumuladas em ajustes de 
avaliação patrimonial no patrimônio líquido. h. Imobilizado: É demonstrado 
ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer 
perda acumulada por redução ao valor recuperável (impairment). Inclui, 
essencialmente, terrenos, equipamentos e instalações necessários aos 
serviços de telecomunicações. A depreciação é calculada para amortizar 
o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais 
estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos 
itens. A depreciação é reconhecida no resultado. 

 
Taxas anuais de amortização 

e depreciação em %
Sistema “Banda Larga” 10%
Equipamento SCPC/Nova Tecnologia 20%
Móveis e utensílios 10%
Software 20%
Outros Entre 10% e 20%
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são 
revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de 
mudança significativa desde a última data de balanço. O valor contábil de um 
ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil 
do ativo for maior que seu valor recuperável estimado. Ganhos e perdas em 
alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação 
com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas e (despesas) 
operacionais, líquidas” no resultado. As despesas com reparos e manutenção 
não são adicionadas ao ativo imobilizado, portanto, não aumentam a vida útil 

dos bens. i. Intangível: O grupo de bens intangíveis que são adquiridos pela 
Companhia e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, 
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por 
redução ao valor recuperável. Os gastos subsequentes são capitalizados 
somente quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros 
incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros 
gastos, incluindo gastos com aumento de marcas e patentes, são 
reconhecidos no resultado conforme incorridos. A amortização é calculada 
utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, líquido de 
seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida 
no resultado. Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores 
residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja 
apropriado. j. Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: 
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os 
estoques e ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data de balanço para 
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal 
indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. Para testes de 
redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades 
Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que 
gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em 
grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. 
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso 
e o seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em 
fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presente usando uma 
taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações atuais de 
mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da 
UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor 
contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por 
redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas 
reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de 
qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do 
valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro rata. 
Quanto aos demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são 
revertidas somente na extensão em que o novo valor contábil do ativo não 
exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou 
amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. Não houve 
indicação de perda no valor recuperável dos seus ativos não financeiros da 
Companhia. k. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. 
l. Provisões: As provisões da Companhia correspondem às ações judiciais, 
que são reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou 
não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma 
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor possa 
ser estimado com segurança. Não são reconhecidas provisões para perdas 
operacionais futuras. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação. m. Capital 
Social: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os 
custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações são 
demonstrados no patrimônio líquido, em conta redutora do capital, líquidos 
de impostos. n. Passivos circulante e não circulante: São demonstrados 
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos. 
o. Empréstimos com partes relacionadas: Os empréstimos são 
inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, pelo valor a 
pagar à parte relacionada, incluindo os custos da transação) e 
subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado, considerando 
encargos e juros proporcionais ao período incorrido. As despesas com juros 
são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva e incluídas 
em despesas financeiras. Os empréstimos são classificados como passivo 
circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de 
diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do 
balanço. p. Participação nos lucros e bônus: O reconhecimento dessa 
participação é usualmente efetuado quando do encerramento do exercício, 
momento em que o valor pode ser mensurado de maneira confiável pela 
Companhia, o valor provisionado no exercício de 2020 é referente a R$1.247. 
q. Reconhecimento da receita: As receitas, custos e despesas são 
apurados pelo regime de competência. A receita compreende o valor justo da 
contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e 
serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é 
apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos. A 
Companhia adota como política de reconhecimento de receita a data em que 
o produto é entregue ao comprador e as receitas com serviços, com base na 
etapa de execução. r. Imposto de renda e contribuição social: O imposto 
de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados 
com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o 
lucro tributável excedente de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o 
lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a 
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e 
contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social 
correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são 
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação 
de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em 
outros resultados abrangentes. (i) Despesas de imposto de renda e 
contribuição social corrente: A despesa de imposto corrente é o imposto a 
pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício 
e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 
O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no 
balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do 
valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as 
incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com 
base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e 
passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios 
forem atendidos. (iii) Despesas de imposto de renda e contribuição social 
diferido: Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às 
diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para 
fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As 
mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são 
reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social 
diferida. O imposto diferido não é reconhecido para: • Diferenças temporárias 
sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que 
não seja uma combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou 
prejuízo tributável nem o resultado contábil; Um ativo fiscal diferido é 
reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias 
dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros 
tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os 
lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de 
diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças 
temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um 
ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, 
ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com 
base nos planos de negócios da controladora e de suas subsidiárias 
individualmente. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço 
e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. 
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas 
que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, 
baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço. A 
mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências 
tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar 
ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são 
compensados somente se certos critérios forem atendidos.

4. Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou 
julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da 
Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e 
premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. As estimativas e premissas que apresentam 
um risco significativo de causar ajustes nos valores contábeis de ativos e 
passivos para o próximo exercício estão divulgadas abaixo. a. Seleção das 
vidas úteis do ativo imobilizado: O critério utilizado é a avaliação técnica 
da obsolescência do equipamento. As vidas úteis aplicadas às categorias 
de imobilizado estão descritas conforme nota explicativa 3.i. b. Imposto 
de renda e contribuição social: A Companhia reconhece provisões para 
situações em que é provável que valores adicionais de impostos sejam 
devidos. Quando o resultado final dessas questões for diferente dos valores 
inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetarão os ativos e 
passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo for 
determinado. O imposto de renda e a contribuição social diferido ativo são 
reconhecidos somente na proporção de probabilidade de que o lucro tributável 
futuro e a base de contribuição social estejam disponíveis e contra o qual as 
diferenças temporárias possam ser usadas. As conciliações de imposto de 
renda e contribuição social diferidos encontram-se na nota explicativa 11. 
c. Provisões e passivos contingentes: A Companhia é parte envolvida 
em processos trabalhistas e tributários, os quais quando aplicáveis, são 
amparados por depósitos judiciais ou carta de fiança bancária. A Companhia, 
em conjunto com seus advogados, efetua a provisão das contingências 
conforme prognóstico de perda aplicável. As contingências da Companhia 
estão descritas conforme nota explicativa 20.
5. Saldos da coligada na Argentina
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as informações 
contábeis da coligada localizada em Buenos Aires, Argentina, foram 
convertidas pela taxa do Peso de 17 de dezembro de 2020, equivalente 
a R$0,06119 e R$0,06732 de 31 de dezembro de 2019, e incluídas nas 
demonstrações financeiras da Companhia.
Ativo 2020 2019 Passivo 2020 2019
Circulante   Circulante   
Caixa e equivalente
 de caixa 66 20 Fornecedores - -

Contas a receber - -
Transações com
 partes relacionadas 2.814 2.190

Impostos a recuperar 7 6
Impostos, taxas e
 contribuições - -

 73 26 2.814 2.190
Não circulante   Patrimônio líquido (2.740) (2.125)
Investimentos - 38
Depósitos judiciais
 e outros 1 1
Total do ativo 74 65 Total do passivo 74 65
6. Caixa e equivalentes de caixa

2020 2019
Caixa e bancos 5.774 3.442
Aplicação financeira 110 6.923
 5.884 10.365
Os saldos de aplicação financeira referentes aos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019 referem-se a fundos de investimentos de renda fixa 
no Banco Brasil S/A, Banco Bradesco S/A e HSBC Argentina remunerados à 
taxa de CDI e que podem ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da 
remuneração já apropriada.
7. Contas a receber de clientes

2020 2019
Clientes nacionais 68.873 75.419
Outras contas a receber 4.605 3.664
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (b) (11.967) (11.935)

61.511 67.148
Circulante 49.204 55.552
Não circulante 12.307 11.596

2020 2019
A Vencer 15.468 24.714
De 1 a 90 dias 19.749 16.322
De 91 a 180 dias 2.478 2.068
De 181 a 365 dias 2.901 1.765
Acima de 365 dias (a) 20.915 22.279

61.511 67.148
(a) No saldo vencido de contas a receber de clientes estão incluídos os 
saldos do cliente Oi Telemar no montante de R$12.307 (R$16.969 em 31 de 
dezembro de 2019), classificados no Ativo Não Circulante. Estes montantes 
correspondem ao Plano de Recuperação Judicial da Oi, datado em 20 
de dezembro de 2017, divulgado e acordado junto a todos os Credores, 
Fornecedores, e Parceiros que optaram pelo pagamento de seus respectivos 
Créditos Quirografários ME/EPP ou Classe III. Em abril de 2018, a Telespázio 

Ativo Nota 2020 2019
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa 6 5.884 10.365 
Contas a receber de clientes 7 55.358 55.552 
Contas a receber com partes relacionadas 8 46 177 
Estoques 9 1.470 1.351 
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 2.995 935 
Impostos a recuperar 10 4.133 1.275 
Outros créditos 12 1.345 1.889 
  71.231 71.544 
Não circulante
Realizável a longo prazo    
Contas a receber de clientes 7 6.153 11.596 
Impostos a recuperar 10 1.900 925 
Impostos de renda e contribuição social diferidos 11 5.951 4.276 
Depósitos judiciais e outros 13 8.805 3.419 
Outros créditos 12 20 20 
  22.829 20.236 
Investimentos 14 - 38 
Imobilizado 15 28.001 23.989 
Intangível 16 4.240 3.858 
  32.241 27.885 
Total do ativo  126.301 119.665 

Passivo Nota 2020 2019
Circulante    
Fornecedores 17 13.391 15.228 
Adiantamento de clientes  17 947 
Salários, provisões e encargos sociais  2.562 3.172 
Impostos, taxas e contribuições 18 4.981 5.257 
Imposto de renda e contribuição social a pagar 18 - 1.585 
Contas a pagar com partes relacionadas 8 22.813 12.241 
Empréstimo com partes relacionadas 8 - 4.643 
Dividendos a pagar 8 3.053 -
  46.817 43.073
Não circulante    
Empréstimo com partes relacionadas 8 8.891 4.531 
Provisão para contingências 20 11.325 3.072 
Programa de recuperação fiscal (REFIS) 19 420 512 
  20.636 8.115 
Patrimônio líquido 21   
Capital social  58.724 58.724 
Reservas de lucros  124 9.753 
  58.848 68.477 
Total do passivo e patrimônio líquido  126.301 119.665 

Nota 2020 2019
Receita operacional com vendas e serviços 22 124.062 113.873 
Custo dos serviços prestados e dos
 produtos vendidos 24 (105.569) (86.714) 
Lucro bruto 18.493 27.159 
Despesas operacionais, líquidas   
Despesas com vendas 24 (1.187) (1.184) 
Despesas gerais e administrativas 24 (7.537) (10.292) 
Depreciação e amortização 24 (38) (36) 
Despesas com serviços prestados por terceiros 24 (1.330) (1.689) 
Provisão para contingências 24 (8.253) (100) 
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 24 (392) (1.772) 

(18.737) (15.072) 
Lucro operacional antes do resultado
 financeiro e impostos (244) 12.087 
Resultado financeiro   
Receitas financeiras 23 8.215 1.365 
Despesas financeiras 23 (14.301) (1.896) 
Lucro antes do imposto de renda e da
 contribuição social (6.330) 11.556 
Imposto de renda e contribuição social corrente 18 (1.136) (4.524) 
Imposto de renda e contribuição social diferido 1.674 39 
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício (5.792) 7.070 
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 

 2020 2019
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício (5.792) 7.070
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (5.792) 7.070
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Reservas de lucros Lucros/(prejuízos)
Capital social Reserva Legal Retenção de lucros acmulados Total

Em 1 de janeiro de 2019 58.724 259 4.924 - 63.907
Lucro líquido do exercício - - - 7.070 7.070
Constituição da Reserva Legal - 354 - (354) -
Pagamento antecipado de dividendos - - - (2.500) (2.500)
Destinação para retenção de lucros - - 4.216 (4.216) -
Em 31 de dezembro de 2019 58.724 613 9.140 - 68.477
Prejuízo líquido do exercício - - - (5.792) (5.792)
Dividendos a distribuir - - (3.053) - (3.053)
Absorção do prejuízo (489) (5.303) 5.792 -
Ajustes de períodos anteriores - - (784) - (784)
Em 31 de dezembro de 2020 58.724 124 - - 58.847

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício (5.792) 7.070 
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa  
Impostos de renda e contribuição social corrente e diferido (538) 4.485 
Depreciação e amortização 8.711 8.239 
Provisão e impostos para contingências fiscais 8.253 103 
Investimentos em Telespazio Argentina S.A. 38 20
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 32 243 
Baixa por obsolescência dos bens do ativo imobilizado 3.626 1.833
Despesas financeiras - líquidas 6.086 531
Ajuste dos valores que não interferiram no caixa
 das atividades operacionais 20.416 22.524 
Variações nos ativos e passivos   
Redução (Aumento) no contas a receber 4.821 (5.268) 
Redução (Aumento) no contas a receber com
 partes relacionadas 131 (120) 
Aumento (Redução) no contas a pagar com partes
 relacionadas 10.572 5.588 
Aumento nos estoques (119) (770) 
Redução (Aumento) em outros ativos 544 (6) 
Redução (Aumento) em Depósitos judiciais (5.386) -
Redução (Aumento) em impostos a Recuperar (5.894) -
Aumento (Redução) em adiantamento de clientes (930) 930 
Aumento (Redução) em fornecedores (1.837) (3.428) 
Aumento (Redução) em outros passivos (978) 2.984 
Total de variações nos ativos e passivos 924 (90)
Juros Pagos (3.789) (280) 
Pagamento de juros empréstimo (219) (251) 
Impostos de renda e contribuição social pagos (2.721) (3.302) 
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades
 operacionais 14.611 18.601 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições dos bens do ativo imobilizado (15.260) (16.721) 
Aquisições dos bens intangíveis (1.471) (1.040) 
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimentos (16.731) (17.761)
Fluxo de caixa da atividade de financiamento   
Empréstimo parte relacionada 2.287 -
Pagamento empréstimos a partes relacionadas (4.648) (3.403) 
Pagamento de dividendos - (2.500) 
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
 de financiamento (2.361) (5.903) 
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (4.481) (5.063) 
Demonstração do aumento (redução) no caixa
 e equivalentes de caixa   
No início do exercício 10.365 15.428 
No final do exercício 5.884 10.365 
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (4.481) (5.063) 
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
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Diretor-Presidente - Telespazio Brasil S/A

Marcelo Nahu 
Diretor Administrativo Financeiro - Telespazio Brasil S/A

Carlos Alberto Teixeira
Contador - CRC RJ - 22087- O/RJ

Brasil recebeu a primeira parcela no montante de R$150. A primeira parcela 
de R$4.525 foi recebida em março/19, a segunda parcela foi recebida em 
fevereiro/20. O saldo remanescente será efetuado através de 02 (duas) 
parcelas anuais, iguais e consecutivas, atualizadas por taxa de 0,5% (meio 
por cento) ao ano, sendo a segunda parcela prevista para março/2021 e 
a seguinte para o mesmo período até 2022. (b) O critério utilizado para a 
estimativa da provisão para perda de crédito, é o critério das perdas efetivas, 
considerando caso a caso a real não recuperabilidade dos títulos. As 
movimentações na provisão para crédito de liquidação duvidosa de contas a 
receber de clientes são as seguintes:
Saldo em 1º de janeiro de 2020 (11.935)
Constituição de provisão (adições) (32)
Reversão de provisão -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (11.967)
8. Transações com partes relacionadas
a. Transações e saldos: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as transações 
com partes relacionadas ocorreram com a controladora Telespazio S.p.A., 
com taxas de juros trimestrais equivalente a EURIBOR e vencimento do 
empréstimo em 31 janeiro de 2022, conforme abaixo:
 Total
 2020 2019
Ativo circulante   
Contas a receber com a Telespazio S.p.A Itália 38 177
Contas a receber com a Telespazio Latin America Ltda. 8 -
 46 177
Passivo circulante   
Fornecedores de serviços (i) 475 537
Fornecedores de equipamentos (ii) 22.338 11.704
Empréstimo Telespazio S.p.A (iii) - 4.643
Dividendos a pagar 3.053 -
 25.866 16.884
Passivo não circulante   
Empréstimo Telespazio S.p.A (iii) 8.891 4.531
Demonstração do resultado do exercício   
Receitas de serviços prestados 501 246
Ganhos de variações cambiais não financeiras 1.515 1.580
Perdas de variações cambias não financeiras (3.663) (1.816)
Custo de serviços prestados de partes relacionadas (263) -
Despesas financeiras (157) (263)
(i) Contrato de prestação de serviço de consultoria e outros serviços.
(ii) Refere-se a serviços na linha de Geo Information de nosso fornecedor e-Geos.
(iii) Refere-se a empréstimos recebidos pela Telespazio S.p.A.

2020 2019
Saldo em 1º de janeiro (9.174) (12.575)
Pagamento principal  4.648 3.614
Novo empréstimo (2.287) -
Juros pagos  219 251
Variação cambial  (2.297) (464)
Saldo em 31 de dezembro (8.891) (9.174)
b. Remuneração do pessoal-chave da Administração: O pessoal-chave da 
Administração inclui os diretores estatutários da Companhia. A remuneração 
paga ou a pagar por serviços de administradores está demonstrada a seguir:
 2020 2019
Honorários 3.264 2.915
 3.264 2.915
9. Estoques
Referem-se, substancialmente, a mercadorias para revenda e suprimentos, 
representados por equipamentos eletrônicos de telecomunicações, não 
existindo restrições a sua utilização, bem como não são objetos de garantia, 
sendo eventualmente transferidos para o imobilizado, para atender os 
contratos ativos que incluem locação de equipamentos.

2020 2019
Estoques  1.470  1.351
10. Impostos a recuperar
Referem-se, basicamente a créditos de impostos federais e estaduais, 
principalmente ICMS, oriundos de aquisição de ativo imobilizado que vai ser 
recuperado durante os 48 meses posteriores à aquisição:

2020 2019
ICMS sobre ativo imobilizado 2.467 1.450
Retenções da Lei nº 10.833/03 14 14
ICMS 2.919 131
Outros impostos a recuperar 633 605
 6.033 2.200
Circulante 4.133 1.275
Não circulante  1.900 925
11. Impostos de renda e contribuição social diferidos 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os 
prejuízos fiscais do imposto de renda, sobre a base negativa de contribuição 
social e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo 
do imposto sobre ativos, passivos e valores contábeis das demonstrações 
financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para 
determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e 
de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos 
na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja 
disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, 
com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas 
em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, 
portanto, sofrer alterações. A Companhia avaliou, neste exercício, sob as 
perspectivas fundamentadas de geração de lucros tributáveis futuros e 
alta probabilidade de recuperação, base negativa de contribuição social e 
diferenças temporárias, que não possuem prazo prescricional. Baseou-se 
neste exercício do portfólio de serviços com aquisição de novos contratos 
a médio e longo prazo assinados com clientes de grande porte que levam a 
um cenário futuro de maior certeza em relação ao cumprimento das metas 
do budget 2021 e dos planos 2022-25. No período 2021-2025, a Companhia 
estima conseguir lucros tributáveis suficientes para a recuperação do 
crédito tributável reconhecido no balanço. O imposto diferido ativo em 31 de 
dezembro de 2020 é decorrente somente das provisões e variação cambial. 
A movimentação do imposto diferido ativo é a seguinte:
 R$ mil
Impostos diferidos ativos em 31 de dezembro de 2019 4.276
Constituição no ano de imposto diferido ativo 1.675
Impostos diferidos ativos em 31 de dezembro de 2020 (a) 5.951
Contribuição Social diferida 1.575
Imposto de renda diferido 4.376
(a) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos oriundos de:
 2020 2019
Adições temporárias:   
Variação cambial  (5.745)  (5.151)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  8.862  8.862 
Contingências  11.325  3.072 
Provisão bônus funcionários e diretoria 1.218 2.148
Provisão fornecedores 1.842 3.247
Outras variações  -  399
  17.502  12.577
Imposto de renda e contribuição social diferidos - 34%  5.951  4.276

2020 2019
Imposto corrente 1.136 4.524
Imposto diferido (Nota Explicativa nº 11) (1.675) (39)
Despesa de imposto de renda e contribuição social (539) 4.485

 2020 2019
Lucro/(prejuízo) antes do imposto de renda
 e contribuição social (6.330) 11.556
Despesa/(receita) calculada à alíquota de 34% (2.152) 3.929
Ajustes para apuração da alíquota efetiva  
Adições permanentes 1.613 556
Despesa de IRPJ e CSLL reconhecida no resultado (539) 4.485
Imposto de renda e contribuição social corrente 1.136 (4.524)
Imposto de renda e contribuição social diferido (1.675)  39
Alíquota efetiva 9% 39%
12. Outros créditos

2020 2019
Despesas antecipadas 378 1.269
Seguros a apropriar 131 161
Adiantamentos diversos 199 343
Adiantamento fornecedores 583 -
Títulos precatórios 54 110
Outros créditos 20 26
 1.365 1.909
Circulante 1.345 1.889
Não circulante 20 20
13. Depósitos judiciais

2020 2019
Depósitos judiciais 2.334 2.230
Bloqueio judicial (i) 6.228 857
Depósitos em garantia 243 332

8.805 3.419
(i) A Haten ajuizou contra a Telespazio a ação ordinária nº 0011495-
42.2008.8.16.0001, na qual alegava que a prestação do serviço não foi feita 
corretamente, tendo ganho indenização pelos prejuízos sofridos em função 
das alegadas imperfeições na prestação dos serviços. Incluídos R$5.371. 
Conforme mencionado na nota explicativa 20, a Companhia provisionou o 
montante de R$8.253 referente a este mesmo processo.
14. Investimento
Participação na Telespazio Argentina S.A. (coligada da Telespazio Brasil 
S.A.) subscrita e integralizada em julho 2006, por R$00 (R$38 em 2019). 
Correspondente a 5% do seu capital social representado, em sua totalidade, 
por 9.900.000 ações ordinárias, avaliada pelo método de equivalência 
patrimonial, sendo o detentor das demais ações a Telespazio S.p.A.

15. Imobilizado
Saldo e movimentação no exercício

 Terrenos
Equipamentos 

e Instalações Outros
Imobilizado 

Total
Valor líquido contábil em
 31 de dezembro de 2018 370 15.874 1.098 17.342
Aquisição (a) - 13.845 3.236 16.721
Transferências (b) (1.030) (1.030)
Baixas - (1.811) (22) (1.833)
Depreciação - (5.135) (2.076) (7.211)
Valor líquido contábil em
 31 de dezembo de 2019 370 22.413 1.206 23.989
Aquisição (a) - 14.227 1.033 15.260
Transferências (b) 2.910 (2.910) -
Baixas - (3.622) (4) (3.626)
Depreciação - (7.343) (279) (7.622)
Valor líquido contábil em
 31 de dezembro de 2020 370 28.585 (954) 28.001
Custo total 370 122.941 3.432 126.742
Depreciação acumulada - (94.356) (4.385) (98.741)
Valor líquido contábil em
 31 de dezembro de 2020 370 28.585 (954) 28.001
(a) Valor líquido de adições e transferências dentro do mesmo grupo, 
através de subcategorias de imobilizado. (b) Valor referente a transferências 
entre imobilizado.
16. Intangível

Software Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.815 2.815
Aquisição 1.040 1.040
Baixas - -
Transferência (b) 1.030 1.030
Amortização (1.027) (1.027)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.858 3.858
Aquisição 1.471 1.471
Baixa - -
Transferências (b) - -
Amortização (1.089) (1.089)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 4.240 4.240
Custo total 11.581 11.581
Amortização acumulada (7.341) (7.341)
Valor líquido contábil em 31 de dezembro de 2019 4.240 4.240
17. Fornecedores

2020 2019
Nacionais de serviços 10.811 11.850
Nacionais de equipamentos 1.514 1.060
Estrangeiros 1.066 2.318

13.391 15.228
18. Impostos, taxas e contribuições

2020 2019
IRRF 3.300 1.749
PIS/COFINS 120 1.326
ISS 792 877
ICMS 602 855
OUTROS 167 450
Impostos, taxas e contribuições 4.981 5.257
Imposto de renda a pagar - 1.166
Contribuição social a pagar - 419
Total de imposto de renda e contribuição social a pagar - 1.585
19. Programa de Recuperação Fiscal (REFIS)
As contingências fiscais na esfera judicial são decorrentes de contestações 
junto à Receita Federal, por não considerarem as compensações de 
tributos federais, previstas legalmente, na apuração do pagamento dos 
impostos devidos. Amparado pelo REFIS decorrente da Lei nº 11.941/09, a 
Companhia, em 31 de dezembro de 2020, apresentava um saldo a pagar de 
parcelamento de R$420 (R$512 em 2019) a longo prazo.
20. Provisões para contingências
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o montante de ações cuja expectativa 
de perdas foi considerada como provável era de R$11.325 e R$2.972 
respectivamente, referente principalmente aos processos da Haten, 
excecução fiscais e PER/COMP.

2020 2019
Saldo em 31/12/2019 3.072 2.972
Constituções (reversões) (i) 8.253 100
Pagamentos/Baixas - -
Saldo em 31/12/2020 11.325 3.072
(i) A Haten ajuizou contra a Telespazio a ação ordinária nº 0011495-
42.2008.8.16.0001, na qual alegava que a prestação do serviço não foi feita 
corretamente, tendo ganho indenização pelos prejuízos sofridos em função 
das alegadas imperfeições na prestação dos serviços. Incluídos R$8.253 
como provisão. Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a 
Companhia era parte em processos com expectativa de perdas consideradas 
como possíveis nos montantes de R$110.646 e R$102.126, respectivamente. 
As contingências fiscais, ainda na esfera administrativa, são decorrentes das 
seguintes contestações: • Secretaria da Receita federal - Cobrança de tributos 
federais R$7.913 (R$10.051 em 2019); • Receita Municipal - Cobrança 
indevida de ISS sobre receitas de locação de equipamentos e receitas com 
venda de capacidade de satélite, totalizando aproximadamente R$ 16.164 
(R$5.898 em 2019); • ANATEL - Cobrança indevida de FUST, totalizando 
aproximadamente R$ 3.971 (R$5.098 em 2019). • Receita Estadual - ICMS 
sobre receitas que não consistem serviços de telecomunicações prestados 
a clientes cuja atividade econômica também é a prestação de serviços de 
telecomunicações e cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza 
R$77.382 (R$76.387 em 2019); • Ministério das Comunicações - Cobrança 
de débito complementar junto ao Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico 
das Telecomunicações - FUNTTEL R$1.328; • Tribunal de Justiça do Ceará 
- Eolica Paracuru Geração e Comercialização de Energia quer rescindir 
contrato alegando descumprimento de cláusula contratual R$251; • Justiça 
Federal de Pernambuco - Briskom ajuizou mandato de Segurança solicitando 
suspensão e cancelamento de um contrato de licitação R$1; • União Federal 
- A União pleiteia a manutenção do contrato administrativo nº 1/2009 de 
serviços de telecomunicação, celebrado com a empresa Brasil Telecom, 
que deixou de honrar suas obrigações contratuais. As demais rés, como 
a Telespazio, foram incluídas no polo passivo, pois foram subcontratadas 
para a execução do contrato R$10; • União Federal - Trata-se de Apelação 
de Sentença proferida em 1° grau que condenou a União Federal a restituir 
os valores cobrados a título de IOF nos contratos TA584521, TA584509 e 
TA584523 à Telespazio. R$383; • Causa trabalhista - Dois processos judiciais 
de ex-funcionários, requerendo reconhecimento de vínculo empregatício. 
Reconhecimento de vínculo empregatício R$3.243. A Companhia em conjunto 
com seus advogados julga que terá sucesso nestas causas mencionadas e 
classificou as mesmas como probabilidade de perda possivel, justificando-se, 
assim, o não provisionamento das mesmas.
21. Patrimônio líquido
a. Capital social: O capital social, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, 
está representado por 5.872.400 ações ordinárias com valor nominal de 
R$10,00 cada:
 Quantidade de ações
Telespazio Latin America S.A. 5.800.394
Entel - Empresa Nacional de Telecomunicações 48.000
Amerton S.A. 24.000
Outros 6
Total 5.872.400
O montante total do capital pertencente a acionistas residentes no exterior 
está integralmente registrado no Banco Central do Brasil. b. Reserva de 
Legal: Não houve Reserva Legal para constituir, visto que a companhia deu 
prejuízo, onde parte do saldo foi absorvido com a reserva legal. c. Dividendos: 
O dividendo de R$3.053, correspondente aos lucros do exercício de 2019, 
não foi pago conforme proposta de distribuição de dividendos aprovada em 
Assembleia Geral Ordinaria de 11 de março de 2020, ficando a distribuição 
para março de 2021.
22. Receita operacional

2020 2019
Receita bruta de serviços mercado interno (a) 124.935 116.574 
Receita bruta de serviços mercado externo 5.363 4.354 
Receita bruta de venda de mercadoria 14.797 11.300 
Total da receita bruta 145.095 132.228
Cancelamentos e devoluções (49) (76) 
Impostos incidentes sobre serviços e mercadoria (20.984) (18.279) 
Receita operacional líquida com vendas e serviços 124.062 113.873 
(a) O novo plano comercial focado na inovação, personalização, fornecimento 
a nível superior dos serviços aos clientes e mais uma abordagem de 
competitividade, culminou na melhora em relação ao ano anterior, 
especialmente nos clientes: Oi, Petrobras e Vale. 
23. Resultado financeiro

2020 2019
Perdas cambiais líquidas sobre atividades
 de financiamento (12.808) (338) 
Juros (599) (784)
Fiança bancária (325) (332)
Outras despesas financeiras (569) (442) 
Despesas financeiras (14.301) (1.896) 
Receita de juros sobre ativos financeiros mensurados
 pelo custo amortizado 634 134 
Ganhos cambiais líquidos sobre atividades financeiras 7.581 1.231 
Receitas financeiras 8.215 1.365 
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (6.086) (531) 

24. Custos e despesas por natureza
Os custos dos serviços prestados e dos produtos vendidos, junto com 
depreciação e despesas operacionais classificadas por natureza, 
apresentam-se a seguir.
 2020 2019
Custos de mercadorias (8.558) (8.604) 
Custos de serviços prestados (43.686) (35.570) 
Custo do pessoal (8.601) (7.667) 
Custos operacionais (12.773) (9.642) 
Serv. Manut. Eventual e Remanejamento/Permanente (18.637) (14.268)
Custo de serviços prestados de partes relacionadas (263) (238) 
Depreciação e amortização (8.673) (8.203) 
Custo de serviços prestados de terceiros (3.881) (1.775) 
Outros custos operacionais (496) (747) 
 (105.569) (86.714) 
Despesa com pessoal (3.030) (3.492) 
Treinamentos 6 - 
Despesas comerciais e de marketing (1.187) (1.184) 
Depreciação e amortização (38) (36) 
Serviços terceirizados (1.157) (1.282)
Despesas gerais (558) (2.558) 
Despesa de serviços prestados de terceiros (1.330) (1.689) 
Perdas com impairment de contas a receber (18) (243) 
Despesas com provisões (i) (8.253) (100) 
Impostos e taxas e outras despesas (392) (1.772) 
Outras despesas operacionais (diretoria) (2.768) (2.716) 
 (18.737) (15.072) 
(i) Provisão processo 0011495-42.2008.8.16.0001 Haten do Brasil Soluções 
Tecnológicas.
25. Compromissos assumidos
A Companhia aluga diversos pontos técnicos, escritórios e armazéns segundo 
contratos de locação não canceláveis. Os prazos das locações variam entre 
dois e três anos e a maioria dos contratos são renováveis no término do 
período de locação à taxa de mercado. 
 2020 2019
Menos de um ano 793 132
Mais de um ano e menos de dois anos 174 960
Mais que dois anos 999 898
Total 1.966 1.990
26. Instrumentos financeiros
a. Identificação e valorização dos instrumentos financeiros: A 
Companhia opera com instrumentos financeiros, com destaque para caixa 
e equivalentes de caixa, incluindo aplicações financeiras, contas a receber 
de clientes, contas a pagar a fornecedores e empréstimos e financiamentos 
com partes relacionadas. A Companhia não opera com instrumentos 
financeiros derivativos. Considerando a natureza dos instrumentos, o valor 
justo é basicamente determinado pela aplicação do método do fluxo de caixa 
descontado. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm 
liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três 
meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que 
são sistematicamente renegociados, os valores contábeis aproximam-se dos 
valores justos.
 31/12/2020 31/12/2019

 
Valor 
Justo

Valor 
Contábil

Valor 
Justo

Valor 
Contábil

Ativo     
Caixa e equivalentes de caixa 5.884 5.884 10.365 10.365 
Contas a receber de clientes 61.511 61.511 67.148 67.148 
Partes relacionadas 46 46 177 177 
Passivo     
Fornecedores 13.391 13.391 15.228 15.228
Partes relacionadas 22.813 22.813 12.241 12.241 
Empréstimos Partes
 Relacionadas 11.944 11.944 9.173 9.173 
b. Caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas 
a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar: Os valores 
contabilizados aproximam-se dos valores de realização. c. Investimento: 
Consistem, principalmente, em investimento em coligada de capital fechado, 
registrado pelo método de custo. Considerações de valor de mercado das 
ações possuídas não são aplicáveis. d. Política de gestão de riscos 
financeiros: A Companhia segue política de gerenciamento de risco, que 
orienta em relação a transações e requer a diversificação de transações e 
contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a posição geral dos 
riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar 
os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. e. Risco de crédito: 
A política de vendas da Companhia considera o nível de risco de crédito a 
que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação 
de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como 
o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas por segmento 
de negócios e limites individuais de posição são procedimentos adotados 
a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas contas 
a receber. No que diz respeito às aplicações financeiras e aos demais 
investimentos, a Companhia tem como política trabalhar com instituições de 
primeira linha. f. Risco de liquidez: O gerenciamento do risco de liquidez é 
realizado pela gerência financeira da Companhia e tem por objetivo controlar 
a disposição de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos 
financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre 
os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do 
caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de 
desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela 
área de Tesouraria.

 

Valor 
contábil 
em 2020

Até um 
ano

De um 
até dois 

anos

De dois 
até cinco 

anos

Acima 
de cinco 

anos
Recebíveis      
Contas a receber clientes 49.204 49.204 - - - 
Contas a receber cliente OI 12.307 6.154 6.153 - - 
Contas a receber
 - Parte relacionada 46 46 - - - 
Total 61.557 55.404 6.153 - -
Outros passivos financeiros      
Fornecedores 13.391 13.391 - - - 
Contas a Pagar
 - Parte relacionada 22.813 22.813 - - - 
Empréstimos - Parte
 relacionada 8.891 - 8.891 - - 
Dividendos a pagar
 - Parte relacionada 3.053 3.053 - - -
Total 48.148 39.257 8.891 - -
Conforme o Plano de Recuperação Judicial da Oi, datado em 20 de dezembro 
de 2017, divulgado e acordado junto a todos os Credores, Fornecedores 
e Parceiros que optaram pelo pagamento de seus respectivos Créditos 
Quirografários ME/EPP ou Classe III foi recebido o primeiro pagamento de 
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil Reais) em 1 de abril de 2018, a primeira 
parcela em 15 de fevereiro de 2019. O saldo dos Créditos que remanescer será 
concretizado em 03 (três) parcelas anuais, iguais e sucessivas, acrescidas de 
(i) TR + 0,5% (meio por cento) ao ano. g. Risco com taxa de juros: O risco 
associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas 
por causa de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas 
financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado. A 
Companhia tem como prática entrar em contratos de financiamento somente 
com outras companhias do mesmo grupo econômico. h. Risco com taxa 
de câmbio: O risco associado decorre da possibilidade de a Companhia 
vir a incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de câmbio, que 
reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no 
mercado. A Companhia tem empréstimos em moeda estrangeira de 2.0 M€. A 
Companhia tem como prática entrar em contratos de financiamento somente 
com outras companhias do mesmo grupo econômico. Em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019, a Companhia possuía ativos e passivos denominados em 
moeda estrangeira nos montantes descritos a seguir, não existindo nenhum 
instrumento para proteger essa exposição nessa data.
 2020 2019

 
Moeda 

estrangeira Reais
Moeda 

estrangeira Reais
Ativo     
Contas a receber em EUR 133 823 126 573 
Contas a receber em USD 701 3.546 767 3.091 
Passivo     
Fornecedores em EUR (3.310) (20.515)  (2.276) (10.311) 
Empréstimos em EUR (1.434) (8.890) (2.025) (9.173) 
Fornecedores em USD (121) (613) (511) (2.059) 
Exposição líquida EUR (4.611) (28.582) (4.175) (18.911) 
Exposição líquida USD 580 2.933 256 (1.032) 
27. Cobertura de seguros 
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os 
bens sujeitos a riscos, considerando a natureza de sua atividade. Os seguros 
contemplam as principais coberturas contra sinistros: incêndio, explosão e 
fumaça, danos elétricos, equipamentos e responsabilidade civil. Atualmente 
a Teslespazio possui os seguintes seguros: Tokyo Marine (Responsabilidade 
civil) com vencimento 8 de setembro de 2021 (no montante de R$25); 
AIG Seguros Brasil S.A. (D&O) com vencimento 30 de junho de 2021 (no 
montante de R$ 44).
28. Eventos Subsequentes
Conforme o Plano de Recuperação Judicial da Oi, datado em 20 de 
dezembro de 2017, divulgado e acordado junto a todos os Credores, 
Fornecedores, e Parceiros que optaram pelo pagamento de seus respectivos 
Créditos Quirografários ME/EPP ou Classe II, a Controlada recebeu o quarto 
pagamento da parcela de R$4.625 em 23 de fevereiro de 2021. Em março 16 
de 2021, transferimos para nossa matriz na Itália o montante dos dividendos 
correspondente ao período 2019 mencionado no ponto 8.



13Monitor Mercantil   l  Sábado, domingo e segunda-feira, 27, 28 e 29 de março de 2021 Financeiro

TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ: 02.214.014/0001-33

Aos Conselheiros e Diretores da Telespazio Brasil S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Telespazio Brasil S.A. (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 nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Telespazio Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas.
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 
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente 

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 
manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 25 de março de 2021

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Luis Claudio de O. Guerreiro
Contador - CRC-RJ 093679/O-1
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.
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FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.
CNPJ/MF nº 31.191.534/0001-76 - NIRE 3530054506-1

AVISO AOS ACIONISTAS
A Faro Energy I Comércio e Locação de Projetos S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 133 da 
Lei nº 6.404/76, comunica aos Senhores Acionistas da Companhia que os documentos e informações relacionados 
às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, encontram-se à disposição dos 
Acionistas na sede da Companhia, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, São Paulo/SP, CEP 04601-070. 
 Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será oportunamente 
realizada pela Companhia nos jornais costumeiros. São Paulo, 26/03/2021. Pedro Miguel de Araújo Mateus - Diretor.

FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A.
CNPJ nº 34.099.970/0001-08 - NIRE 35.300.554.027

AVISO AOS ACIONISTAS
A Faro Energy Projetos Solares Holding S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 
6.404/76, comunica aos Senhores Acionistas da Companhia que os documentos e informações relacionados às 
matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, encontram-se à disposição dos 
Acionistas na sede da Companhia, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, São Paulo/SP, CEP 04601-070. 
 Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será oportunamente 
realizada pela Companhia nos jornais costumeiros. São Paulo, 26/03/2021. Pedro Miguel de Araújo Mateus - Diretor.

Nuvini S.A.
CNPJ/ME nº 35.632.719/0001-20 - NIRE 35300.557956 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Março de 2021

1. Data, Hora e Local: Em 26 de março de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Nuvini S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Rua Jesuíno Arruda, nº 769, sala 20B, CEP 04532-082, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: Presente o único acionista da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas, ficando dispensa-
da a convocação, conforme faculta o artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de setembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: Pierre Carneiro Ribeiro 
Schurmann; e Secretário: Ronald Domingues. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (I) a autorização para realização, pela Companhia, da sua primeira emissão de debêntures simples, 
não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor total de até R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), 
por meio da celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, Para Dis-
tribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Nuvini S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser celebrada entre a Companhia, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (“CNPJ/ME”) sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), 
representando os interesses da comunhão dos titulares das debêntures da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia (“Debenturistas”), para distribuição pública com esforços restritos de 
distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente); (II) 
a outorga, pela Companhia, de modo a garantir as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão, de (a) cessão fiduciária da totalidade dos direitos e créditos oriundos da Conta Vin-
culada Desembolso (conforme abaixo definido) e da Conta Vinculada Centralizadora (conforme abaixo definido), ambas de titularidade da Companhia, a serem indicadas no Contrato de Cessão Fiduci-
ária de Recebíveis (conforme abaixo definido); e (b) alienação fiduciária, pela Companhia, da totalidade das ações e cotas das Companhias Adquiridas (conforme abaixo definido), bem como quaisquer 
outras ações ordinárias ou preferenciais, com ou sem direito de voto, representativas do capital social das Companhias Adquiridas, que venham a ser subscritas, adquiridas ou de qualquer modo de-
tidas pela Companhia, nos termos previstos no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cotas (conforme abaixo definido); (III) autorizar a prática de todos e quaisquer atos e a assinatura, pelos 
representantes e administradores da Companhia, de todos e quaisquer documentos necessários e/ou convenientes em razão dos itens mencionados acima e quaisquer outros instrumentos, documentos, 
procurações, notificações, autorizações e eventuais aditamentos relacionados à Emissão e/ou à Oferta Restrita, incluindo o Aditamento à Escritura (conforme definido abaixo), relativos às obrigações 
dos referidos documentos e/ou que venham, eventualmente, a ser necessários para sua completa eficácia, incluindo os instrumentos necessários para a contratação de quaisquer prestadores de ser-
viços necessários à implementação da Oferta Restrita, incluindo a assinatura do Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo), gozando de plena liberdade para contrair as obrigações a tanto 
necessárias e ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia até a presente data; (IV) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários para for-
malização do disposto nos itens (I) e (II) acima, inclusive a outorga das procurações previstas no Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis e no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cotas 
(“Procurações”) e a contratação dos prestadores de serviços necessários para consecução do deliberado; e (V) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria da Companhia ou por 
seus procuradores, para a realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita e a constituição das Garantias Reais (conforme definido abaixo). 5. Deliberações: Após discussão a respeito das matérias 
constantes da Ordem do Dia, o único acionista da Companhia aprova, sem quaisquer ressalvas, reservas e/ou oposições, as seguintes deliberações: (I) Nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades 
por Ações, autorizar a realização da Emissão e da Oferta Restrita, que terão as seguintes características e condições principais: (a) Número da Emissão: a Emissão constitui a 1ª (primeira) emissão de 
debêntures da Companhia. (b) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única. (c) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão é de até R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta 
milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Valor Total da Emissão”), de acordo com o Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo). (d) Colocação e Procedimen-
to de Distribuição: as Debêntures serão objeto da Oferta Restrita, a qual será realizada em regime de melhores esforços de distribuição, com a intermediação de instituição financeira integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”) responsável pela colocação das Debêntures, conforme os termos e condições do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos, em Regime de Melhores Esforços de Colocação, da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série 
Única, da Nuvini S.A.”, a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”). (e) Procedimento de Bookbuilding: o Coordenador Líder organizará o procedimento de co-
leta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, observado o disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476, 
para definição da quantidade de Debêntures a ser emitida (“Procedimento de Bookbuilding”). Após o encerramento do Procedimento de Bookbuilding e a definição da quantidade de Debêntures, as 
partes deverão celebrar aditamento à Escritura de Emissão, na forma do Anexo I a ser previsto na Escritura de Emissão, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que o Procedimento 
de Bookbuilding for encerrado e antes da Primeira Data de Integralização (conforme definido abaixo), sem necessidade de realização de Assembleia Geral de Debenturistas ou aprovação societária pela 
Companhia, unicamente para formalizar o resultado do Procedimento de Bookbuilding (“Aditamento à Escritura”). (f) Garantia Real: em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento das Obrigações 
Garantidas (conforme será definido na Escritura de Emissão), as Debêntures contarão com as seguintes garantias reais: (i) cessão fiduciária da totalidade dos direitos e créditos oriundos da Conta 
Vinculada Desembolso (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) e da Conta Vinculada Centralizadora (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária), ambas de titularidade da 
Emissora indicadas no Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis (em conjunto, as “Contas Vinculadas”) onde (a) na Conta Vinculada Desembolso serão depositados os recursos oriundos da Emissão, 
que serão liberados para a conta livre movimento da Emissora nos termos da Escritura de Emissão; e (b) na Conta Vinculada Centralizadora, será depositada a totalidade dos créditos detidos e a serem 
detidos pelas companhias que atuem na produção e comercialização de softwares e atividades correlatas a serem adquiridas pela Emissora (“Companhias Adquiridas” e “Cessão Fiduciária de Rece-
bíveis”), nos termos e condições a serem estabelecidos no “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Emissora e o 
Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas (conforme aditado de tempos em tempos, o “Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis”); e (ii) alienação fiduciária, pela Emis-
sora, da totalidade das ações e cotas das Companhias Adquiridas, bem como quaisquer outras ações ordinárias ou preferenciais, com ou sem direito de voto, representativas do capital social das 
Companhias Adquiridas, que venham a ser subscritas, adquiridas ou de qualquer modo detidas pela Emissora (“Alienação Fiduciária de Ações e Cotas” e, em conjunto com a Cessão Fiduciária de 
Recebíveis, as “Garantias Reais”), nos termos e condições a serem estabelecidos no “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Cotas em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado 
entre a Emissora e o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, com a interveniência e anuência das Companhias Adquiridas, conforme aplicável (“Contrato de Alienação 
Fiduciária de Ações e Cotas” e, em conjunto com o Contrato de Cessão de Recebíveis, os “Contratos de Garantia”). (g) Data de Emissão: para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures 
será o dia 06 de abril de 2021 (“Data de Emissão”). (h) Conversibilidade, Tipo e Forma: as Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Emissora. As Debêntures serão 
escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas ou certificados. (i) Espécie: as Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações. (j) 
Prazo de Vigência e Data de Vencimento: as Debêntures terão vencimento em 06 de abril de 2026 (“Data de Vencimento Debêntures”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das Debên-
tures, Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures e Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme será definido abaixo), nos termos da Escritura de Emissão. (k) Valor Nominal 
Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (l) Quantidade de Debêntures: serão emitidas até 250.000 (duzentas 
e cinquenta mil) Debêntures. A quantidade de Debêntures a ser emitida será definida conforme a demanda pelas Debêntures apurada por meio do Procedimento de Bookbuilding. (m) Prazo e Forma 
de Subscrição e Integralização: as Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, durante o prazo de distribuição das Debêntures, na forma 
dos artigos 7º-A e 8° da Instrução CVM 476, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), pelo seu Valor Nominal Unitário na primeira data de integrali-
zação (“Primeira Data de Integralização”); ou, caso a integralização ocorra em mais de uma data, pelo seu Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido de 
Juros Remuneratórios, calculado de forma pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização até a data da sua efetiva subscrição e integralização, caso sejam subscritas e integralizadas após 
a Primeira Data de Integralização, conforme o caso (“Preço de Subscrição”). O Preço de Subscrição poderá contar com deságio na data da integralização, desde que ofertados em igualdade de condições 
aos investidores em cada data de integralização. (n) Atualização Monetária das Debêntures: o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado mone-
tariamente. (o) Juros Remuneratórios: sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem inteiros por cento) da variação acumulada das taxas médias 
diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra grupo” (“Taxa DI”), expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas 
diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) acrescida exponencialmente de spread ou sobretaxa de 6,0000% (seis inteiros por cento) ao ano, base 
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”). Os Juros Remuneratórios incidirão sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures a partir da Primeira Data de Integralização, ou 
da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios subsequente, até a Data de Vencimento das Debêntures, 
até a data do efetivo pagamento das Debêntures resultante de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total ou até a data da declaração do 
vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, conforme aplicável. Os Juros Remuneratórios das Debêntures serão calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata 
temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário de acordo com a fórmula a ser disposta na Escritura de Emissão. (p) Pagamento dos Juros Remuneratórios: sem prejuízo 
das hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total ou pagamento antecipado decorrente de Eventos de Vencimento Antecipado, os 
Juros Remuneratórios serão pagos trimestralmente, sempre no dia [06 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 06 de julho de 2021] e o último paga-
mento na Data de Vencimento das Debêntures, conforme tabela a ser disposta na Escritura de Emissão (“Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”). (q) Amortização do Valor Nominal Unitário 
ou do saldo do Valor Nominal Unitário: sem prejuízo das hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total ou pagamento antecipado 
decorrente de Eventos de Vencimento Antecipado, nos termos da Escritura de Emissão, o Valor Nominal das Debêntures será amortizado em parcelas semestrais após 2 (dois) anos contados da Data 
de Emissão, ou seja, a partir de 06 de outubro de 2023 (cada uma delas uma “Data de Amortização Programada”), nas datas e percentuais indicados na tabela a ser disposta na Escritura de Emissão. 
(r) Multa e Juros Moratórios: sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos, 
independentemente de aviso ou notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido calculados pro rata temporis, 
desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago 
(“Encargos Moratórios”). (s) Local de Pagamento: os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora utilizando-se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela 
B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) os procedimentos adotados pelo Escriturador (conforme será definido na Escritura de Emissão), para as Debêntures que eventual-
mente não estejam custodiadas eletronicamente na B3, ou, conforme o caso, pela instituição financeira contratada para este fim, ou ainda na sede da Emissora, se for o caso. (t) Prorrogação dos 
Prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista e decorrente da Escritura de Emissão, se o vencimento não coincidir com Dia Útil, sem nenhum 
acréscimo aos valores a serem pagos. Para fins da Escritura de Emissão será considerado “Dia Útil” todo e qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado nacional na República Federativa do 
Brasil.  (u) Resgate Antecipado Facultativo Total: a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total das 
Debêntures”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor devido pela Emissora será equivalente ao (i) Valor Nominal das Debêntures ou saldo do Valor Nominal das Debêntures, con-
forme o caso, a serem resgatadas; acrescido (ii) dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização das Debêntures ou a Data de Pagamento dos Juros 
Remuneratórios, imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures (exclusive); (iii) dos Encargos Moratórios, se houver; (iv) 
de quaisquer obrigações pecuniárias e outros acréscimos referentes às Debêntures; (v) de um prêmio flat incidente sobre os Valor Nominal das Debêntures ou saldo do Valor Nominal das Debêntures, 
conforme definido na Escritura de Emissão, acrescido dos Juros Remuneratórios (“Prêmio” e “Valor do Resgate Antecipado Facultativo Total”, respectivamente). O Resgate Antecipado Facultativo Total 
das Debêntures somente será realizado mediante envio de comunicação individual aos Debenturistas, ou publicação de anúncio, nos termos Escritura de Emissão, em ambos os casos com cópia para 
o Agente Fiduciário, B3 e à ANBIMA, com 10 (dez) Dias Úteis de antecedência da data em que se pretende realizar o efetivo Resgate Antecipado facultativo Total (“Comunicação de Resgate”), sendo que 
na referida comunicação deverá constar: (a) a data de realização do Resgate Antecipado Facultativo Total; (b) a menção de que o valor correspondente ao pagamento será o Valor Nominal Unitário das 
Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido (i) dos Juros Remuneratórios, calculados conforme será previsto na Escritura de Emissão, (ii) do Prêmio de 
Resgate; e (c) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo Total. O Resgate Antecipado Facultativo Total será vinculante para a totalidade dos 
Debenturistas. As Debêntures resgatadas pela Emissora serão obrigatoriamente canceladas. Não será admitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures. (v) Amortização Extraordiná-
ria: não será admitida a realização de Amortização Extraordinária Parcial das Debêntures. (w) Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total: a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer 
momento, realizar oferta de resgate antecipado das Debêntures, endereçada a todos os Debenturistas, sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar o resgate das 
Debêntures por eles detidas (“Oferta de Resgate Antecipado”). A Oferta de Resgate Antecipado será operacionalizada da seguinte forma: A Emissora realizará a Oferta de Resgate Antecipado por meio 
de comunicação individual enviada aos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário, ou publicação de anúncio, nos termos da Escritura de Emissão (“Comunicação de Oferta de Resgate Anteci-
pado”), com 30 (trinta) Dias Úteis de antecedência da data em que se pretende realizar a Oferta de Resgate Antecipado, sendo que na referida comunicação deverá constar: (a) se a Oferta de Resgate 
Antecipado será relativa à totalidade ou a parte das Debêntures e, no caso de Oferta de Resgate Antecipado parcial das Debêntures, indicar a quantidade de Debêntures objeto da referida oferta; (b) o 
valor do prêmio de resgate, caso existente; (c) forma de manifestação, a Emissora, pelo Debenturista que aceitar a Oferta de Resgate Antecipado; (d) a data efetiva para o resgate das Debêntures e 
pagamento aos Debenturistas; e (e) demais informações necessárias para tomada de decisão e operacionalização pelos Debenturistas. (x) Vencimento Antecipado: as Debêntures e todas as obrigações 
constantes da Escritura de Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, tornando-se imediatamente exigível da Emissora o pagamento do Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros Re-
muneratórios, calculados pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização, ou a última Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios, até a data do seu efetivo pagamento, sem prejuízo, 
quando for o caso, da cobrança dos Encargos Moratórios e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos da Escritura de Emissão, na ocorrência das hipóteses descritas 
abaixo, observados os eventuais prazos de cura e respectivos procedimentos, quando aplicáveis (cada um, um “Evento de Vencimento Antecipado”). (y) Eventos de Vencimento Antecipado Automáti-
co: Observados os eventuais prazos de cura aplicáveis, a ocorrência de quaisquer dos eventos indicados acarretará o vencimento antecipado automático das Debêntures, independentemente de 
qualquer aviso extrajudicial, interpelação judicial, notificação prévia a Emissora ou consulta aos titulares de Debêntures (cada um, um “Evento de Vencimento Antecipado Automático”): (i) inadimple-
mento, pela Emissora, de qualquer obrigação pecuniária, principal ou acessória, relativa às Debêntures e/ou prevista na Escritura de Emissão e/ou nos Contratos de Garantia, na respectiva data de 
pagamento prevista na Escritura de Emissão e/ou nos Contratos de Garantia, que não seja integralmente sanado no prazo de até 1 (um) Dia Útil contado da respectiva data de pagamento prevista na 
Escritura de Emissão; (ii) questionamento judicial ou arbitral iniciado pela Emissora e/ou por quaisquer de suas controladas e/ou controladoras, conforme aplicável a respeito da validade, eficácia ou 
exequibilidade da Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia, das disposições e obrigações estabelecidas na Escritura de Emissão, nos Contratos de Garantia e nos demais documentos da 
Emissão e da Oferta; (iii) existência de decisão judicial, de exigibilidade imediata (sem efeito suspensivo), declarando a invalidade, ineficácia, nulidade ou inexequibilidade das Debêntures ou de 
quaisquer disposições da Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia, salvo se, em se tratando de decisão judicial interlocutória, os efeitos de tal decisão forem revertidos no respectivo prazo 
legal; (iv) realização de redução do capital social da Emissora, exceto (a) se a operação tiver sido previamente aprovada pelos Debenturistas, conforme disposto no artigo 174, § 3º, da Lei das Socie-
dades por Ações; ou (b) para absorção de prejuízos; ou (c) em razão de uma Reorganização Societária Permitida (conforme definido abaixo); ou (d) caso a redução do capital social da Emissora seja 
necessária para que a Keiretsu Tecnologia S.A. possa efetuar qualquer pagamento de earn-out em razão da aquisição de novas participações societárias pela Emissora, desde que limitado ao montan-
te de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais);  (v) caso o Sr. Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann (“Sr. Pierre”) deixe de exercer cargo no âmbito da administração da Emissora a qualquer momento 
durante o período de vigência das Debêntures; (vi) transferência ou outra forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, no todo ou em parte, pela Emissora, dos seus respectivos direitos e de 
qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão, sem prévia anuência pelos Debenturistas em Assembleia Geral convocada especialmente para este fim, exceto se em razão de uma Reorganização 
Societária Permitida (conforme definido abaixo); (vii) (a) liquidação (incluindo a liquidação extrajudicial e a liquidação ordinária), dissolução ou extinção da Emissora e/ou das controladas da Emisso-
ra que representem individualmente pelo menos 10% (dez por cento) do faturamento da Emissora, conforme última Demonstração Financeira consolidada divulgada pela Emissora (“Controladas Re-
levantes”), exceto se em razão de uma Reorganização Societária Permitida; (b) decretação de falência da Emissora e/ou de qualquer das controladas da Emissora; (c) pedido de autofalência formula-
do pela Emissora e/ou por qualquer uma das controladas da Emissora; (d) pedido de falência da Emissora e/ou de qualquer uma das controladas da Emissora, formulado por terceiros, não elidido no 
prazo legal, qual seja, 10 (dez) dias contados da citação e/ou não contestado pela Emissora ou pela referida controlada da Emissora, conforme aplicável, no prazo legal, nas hipóteses para as quais a 
lei não exija depósito elisivo; ou (e) pedido de recuperação judicial, independente de deferimento pelo juízo competente, ou submissão a qualquer credor ou classe de credores de pedido de negociação 
de plano de recuperação extrajudicial, formulado pela Emissora, por qualquer de suas controladas, por qualquer de seus acionistas controladores e/ou por qualquer uma das Companhias Adquiridas, 
independentemente de ter sido requerida homologação judicial do referido plano; (viii) transformação da forma societária da Emissora em qualquer outro tipo societário, nos termos dos artigos 220 a 
222 da Lei das Sociedades por Ações, de forma que a Emissora deixe de ser uma sociedade anônima; (ix) declaração de vencimento antecipado de quaisquer obrigações financeiras, dívidas pecuniárias 
da Emissora e/ou de suas controladas contraídas junto a instituições financeiras, veículos de investimento com atuação no mercado financeiro e/ou qualquer outro credor com atuação nos mercados 
financeiro e de capitais, tanto no mercado local ou internacional, em valor, individual ou agregado superior a R$3.265.000,00 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais) ou a 3% (três por 
cento) do último EBITDA (conforme definido abaixo) apurado, o que for maior, ou o equivalente em outras moedas, corrigido monetariamente, desde a Data de Integralização, pela variação positiva do 
IPCA; e (x) não utilização, pela Emissora, dos recursos obtidos com a Emissão conforme a destinação prevista na Escritura de Emissão. (z) Eventos de Vencimento Antecipado Automático: Na ocor-
rência de quaisquer dos eventos indicados, não sanados no prazo de cura eventualmente aplicável, ocorrerá o procedimento disposto na Escritura de Emissão (cada um, “Evento de Vencimento Ante-
cipado Não Automático”): (i) inadimplemento, pela Emissora, de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão ou nos Contratos de Garantia, não sanado no prazo de 15 (quinze) 
Dias Úteis contados da data do respectivo inadimplemento, sendo que o prazo previsto neste inciso não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo de cura específico ou para as 
quais o prazo de cura tenha sido expressamente excluído; (ii) realização de qualquer pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio pela Emissora ou de qualquer outra participação nos 
lucros estatutariamente prevista, caso esteja em mora com as obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão, exceto pelos dividendos mínimos obrigatórios previstos no artigo 202 da Lei 
das Sociedades por Ações; (iii) questionamento judicial ou arbitral iniciado por terceiros a respeito da validade, eficácia ou exequibilidade das Debêntures, das disposições e obrigações estabelecidas 
na Escritura de Emissão, nos Contratos de Garantia, nos demais documentos da Emissão e da Oferta, assim como dos demais documentos da Emissão e da Oferta Restrita, exceto se tal questionamen-
to estiver sendo discutido de boa-fé as esferas judicial e/ou administrativa; (iv) alteração do objeto social da Emissora conforme disposto em seu estatuto social vigente na Data de Emissão, de forma 
a alterar substancialmente as atividades preponderantes por ele praticadas; (v) cisão, fusão, incorporação, incorporação de ações ou qualquer forma de reorganização societária da Emissora e/ou das 
Companhias Adquiridas, exceto se (i) o Sr. Pierre permanecer como controlador direto ou indireto da Emissora; ou (ii) envolver sociedades do mesmo grupo econômico da Emissora e a Emissora perma-
necer como sociedade controladora do grupo econômico; ou (iii) tiver sido assegurado aos Debenturistas que o desejarem, durante o prazo mínimo de 6 (seis) meses contados da data de publicação das 
atas dos atos societários relativos à operação, o resgate das Debêntures de que forem titulares, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculado pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures imedia-
tamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem qualquer prêmio ou penalidade, nos termos do artigo 231, § 1º da Lei das Sociedades por Ações (“Reorganizações Societárias 
Permitidas”); (vi) inadimplemento pecuniário de quaisquer obrigações financeiras, dívidas pecuniárias da Emissora e/ou de suas controladas contraídas junto a instituições financeiras, veículos de 
investimento com atuação no mercado financeiro e/ou qualquer outro credor com atuação nos mercados financeiro e de capitais, tanto no mercado local ou internacional, em valor, individual ou agre-
gado superior a R$3.265.000,00 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais) ou a 3% (três por cento) do último EBITDA apurado, o que for maior, ou o equivalente em outras moedas, corrigido 
monetariamente, desde a Data de Integralização, pela variação positiva do IPCA; (vii) protesto de títulos contra a Emissora ou contra qualquer uma das Companhia Adquiridas, em valor, individual ou 
agregado superior a R$3.265.000,00 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais) ou a 3% (três por cento) do último EBITDA apurado, ou seu equivalente em outras moedas, corrigido moneta-
riamente, desde a Data de Integralização, pela variação positiva do IPCA, exceto se, no prazo legal, tiver sido comprovado ao Agente Fiduciário que o(s) protesto(s) foi(ram) sustados ou cancelados; (viii) 
não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial ou arbitral de exigibilidade imediata (sem efeito suspensivo), de natureza condenatória, contra a Emissora ou contra qualquer uma das 
Companhias Adquiridas, em valor correspondente a R$3.265.000,00 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais) ou a 3% (três por cento) do último EBITDA apurado, ou seu equivalente, corri-
gido monetariamente, desde a Data de Emissão, pela variação positiva do IPCA, exceto se, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contados da data da decisão ou sentença, for obtido efeito suspensivo da 
respectiva decisão e/ou sentença, ou a Emissora tenha realizado em juízo o depósito dos valores equivalentes à condenação; (ix) existência, contra a Emissora, quaisquer de suas Controladas Relevan-
tes e/ou Companhias Adquiridas, seus respectivos gerentes, conselheiros, diretores, empregados e acionistas com poder de gestão, agindo em nome e benefício da Emissora e/ou das Controladas Re-
levantes, de decisão judicial ou arbitral de exigibilidade imediata (sem efeito suspensivo), em processos judiciais e/ou arbitrais, ainda que primeira instância, conforme aplicável, relacionados a infra-
ção (i) à legislação ambiental, incluindo mas não se limitando à Política Nacional do Meio Ambiente e Resoluções do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, bem como a legislação trabalhis-
ta, inclusive observando a não utilização de mão de obra infantil e/ou em condições análogas às de escravo, procedendo todas as diligências exigidas por lei para suas atividades econômicas, inclu-
sive no que se refere a conduta de discriminação de raça ou gênero ou crime contra o meio ambiente, proveito criminoso da prostituição, bem como crime contra os direitos dos silvícolas, em especial, 
mas não se limitando, ao direito sobre as áreas de ocupação indígena (“Legislação Socioambiental”); e/ou (ii) às leis ou regulamento aplicável contra prática de atos de corrupção ou atos lesivos à 
administração pública, incluindo, sem limitação, a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada, e a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada, a Lei nº 8.429, de 2 de junho 
de 1992, conforme alterada, a U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977, o UK Bribery Act 2010 e a Convenção Anticorrupção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
(“Leis Anticorrupção”); (x) cessão, promessa de cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de transferência ou promessa de transferência a terceiros de parte substancial dos ativos ou propriedades 
da Emissora ou de qualquer uma de suas Controladas Relevantes, em valor individual ou agregado igual ou superior a R$ R$3.265.000,00 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais) ou a 3% 
(três por cento) do último EBITDA apurado, ou seu valor equivalente em outras moedas, corrigido monetariamente, desde a Data de Emissão, pela variação positiva do IPCA; (xi) comprovarem-se falsas, 
incorretas, inconsistentes, insuficientes ou enganosas quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora, na data em que foram prestadas; (xii) não observância, pela Emissora, dos 
seguintes índices e limites financeiros (“Índices Financeiros”): (I) indicador Dívida Bruta/EBITDA, menor ou igual a (a) 5,0x (cinco vezes) a ser verificado com base nas demonstrações financeiras 
anuais e consolidadas da Emissora, sendo a apuração com base no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) 4,0x (quatro vezes) a ser verificado com base nas demonstrações finan-
ceiras anuais e consolidadas da Emissora, sendo a apuração com base no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (c) 3,0x (três vezes) a ser verificado com base nas demonstrações 
financeiras anuais e consolidadas da Emissora, sendo a primeira apuração com base no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, em diante. Para fins do presente item Dívida Bruta e 
EBITDA terão os seguintes significados: “Dívida Bruta”: significa o volume total dos empréstimos e financiamentos obtidos pela Emissora, com base nas demonstrações financeiras anuais e consoli-
dadas da Emissora referentes ao exercício social mais recente emitidas pela Emissora; e “Patrimônio Líquido”: significa o patrimônio líquido da Emissora, com base nas demonstrações financeiras 
anuais e consolidadas da Emissora referentes ao exercício social mais recente emitidas pela Emissora; “EBITDA”: significa o lucro antes do resultado financeiro, tributos, depreciações, amortizações, 
imparidade dos ativos e equivalências patrimoniais, apurado ao longo dos últimos 12 (doze) meses, incluindo o EBITDA dos últimos 12 (doze) meses das sociedades incorporadas e/ou adquiridas pela 
Emissora; e (II) do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) superior ou igual a 4,0x (quatro vezes) até a Data de Vencimento. Para fins do presente item considera-se como “ICSD”, o resulta-
do da seguinte equação: ICSD = Disponibilidades + FCAO ÷ Dívida de Curto Prazo. • “Disponibilidade” significa os saldos de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras registrados no 
ativo circulante; • “FCAO” significa o Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais conforme indicado nas demonstrações financeiras auditadas da Emissora dos últimos 12 (doze) meses; e • “Dívida de 
Curto Prazo” significa a soma do saldo dos empréstimos e financiamentos e outras dívidas financeiras onerosas, incluindo, sem limitação, as debêntures, o saldo líquido das operações ativas e pas-
sivas com derivativos em que a Emissora seja parte, bem como avais, fianças e demais garantias prestadas em benefício de empresas não consolidadas nas demonstrações financeiras auditadas da 
Emissora, classificadas no passivo circulante da Emissora. Para os casos de avais, fianças e outras garantias prestadas mantidas fora do balanço da Emissora, considerar-se-ão como dívida de curto 
prazo as coobrigações vincendas nos 12 (doze) meses subsequentes ao período de apuração do índice de cobertura do serviço de dívida. (aa) Demais Condições: as demais características da Emissão 
serão aquelas especificadas na Escritura de Emissão das Debêntures. (II) Autorizar a outorga, pela Companhia, de modo a garantir as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão, 
das Garantias Reais, com a consequente celebração, pelos Diretores da Companhia, dos Contratos de Garantia; (III) Autorizar a prática de todos e quaisquer atos e a assinatura, pelos representantes 
e administradores da Companhia, de todos e quaisquer documentos necessários e/ou convenientes em razão dos itens mencionados acima e quaisquer outros instrumentos, documentos, procurações, 
notificações, autorizações e eventuais aditamentos relacionados à Emissão e/ou à Oferta Restrita, incluindo o Aditamento à Escritura, relativos às obrigações dos referidos documentos e/ou que venham, 
eventualmente, a ser necessários para sua completa eficácia, incluindo os instrumentos necessários para a contratação de quaisquer prestadores de serviços necessários à implementação da Oferta 
Restrita, incluindo a assinatura do Contrato de Distribuição, gozando de plena liberdade para contrair as obrigações a tanto necessárias e ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria da 
Companhia até a presente data; (IV) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários para formalização do disposto nos itens (I) e (II) acima, inclusive a contratação 
dos prestadores de serviços necessários para consecução do deliberado e a outorga das Procurações; e (V) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria da Companhia ou por seus 
procuradores, para a realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita e a constituição das Garantias Reais. 6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, a presente Assembleia foi encerrada e lavrada 
a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes: Presidente: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann; e Secretário(a): Ronald Domingues; Acionista presente: Keiretsu Tecno-
logia S.A (por seu Presidente Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann). Declara-se para os devidos fins, de que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio. São 
Paulo, 26 de março de 2021. Mesa: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - Presidente, Ronald Domingues - Secretário.

Sencinet tem 60 vagas para área de vendas na AL

A Sencinet, empre-
sa integradora de 
telecomunicações 

e serviços em nuvem que 
oferece redes gerenciadas 
na América Latina, está 
contratando profissionais 
para a área de vendas até o 
final de abril. Ao todo, são 
60 vagas, sendo 25 no Bra-

sil, 16 na Colômbia, 13 no 
México e seis na Argenti-
na, onde a empresa bus-
ca um diretor de vendas. 
As oportunidades abran-
gem cargos como direto-
res comerciais, gerentes de 
vendas, gerentes de con-
tas, engenheiros de ven-
das, gerentes de produtos, 

profissionais de desenvol-
vimento de vendas além 
de pessoal de administra-
ção de vendas. É necessá-
rio formação e ou experi-
ência na área.

A empresa é resultado da 
aquisição das operações do-
mésticas da América Latina 
da BT (British Telecommu-

nications) pelo CIH Group, 
um private equity global 
com sede em Washington 
D.C. e Cingapura.

Além das contratações, 
a empresa planeja um pro-
cesso de construção de par-
cerias com provedores de 
Internet (ISP´s) regionais 
para ampliar a distribuição 

de seus produtos, principal-
mente o SD-WAN. O pro-
grama já contactou cente-
nas de parceiros em vários 
países da América Latina.

“Estamos em fase de ex-
pansão acelerada da nossa 
estrutura para suportar o 
ritmo de crescimento esta-
belecido no nosso planeja-

mento estratégico para os 
próximos anos. Desta for-
ma, queremos contar com 
profissionais e empresas 
com visão de futuro e pre-
paradas para alcançar novos 
patamares de desenvolvi-
mento”, afirma o CEO 
da Sencinet, Alex Ingles. 
www.sencinet.com

Negócios & Empresas

Meios eletrônicos de pagamento  
devem movimentar R$ 2,4 tri

Os meios eletrôni-
cos de pagamento 
devem movimen-

tar até R$ 2,4 trilhões durante o 
ano de 2021. Esta é uma pro-
jeção que a Abecs, associação 
que representa o setor, apre-
sentou durante o 14º CMEP – 
Congresso de Meios Eletrôni-
cos de Pagamento. A entidade 
ainda prevê que até 2022, 60% 
do consumo das famílias será 
transacionado por meio de 
cartões de débito, crédito ou 
pré-pago.

“Quando olhamos no 
comparativo de 2010 a 
2020, saímos de uma in-
dústria que movimentou 
R$ 498 bilhões para R$ 2 
trilhões em 2020. Ou seja, 
é uma indústria que cresceu 
dois dígitos por ano ao lon-
go de uma década. E vemos 
um crescimento entre 18% 
a 20% somente no período 
entre 2020 e 2021”, expli-
cou Pedro Coutinho, presi-
dente da Abecs, na abertura 
do evento.

Realizado pela primeira 
vez em formato totalmente 
digital, o 14º CMEP ocor-
reu entre os dias 23 a 25 
de março e reuniu os prin-
cipais executivos do setor 
para uma série de debates 
e painéis sobre a evolução 
dos meios de pagamento e 
as mudanças no comporta-
mento de consumo durante 
a pandemia, que acelerou a 
transformação digital e re-
velou novas tendências de 
mercado.
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