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Por que a política, se não temos renda
per capita e IDH internacionais?
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O caminho precisa ser conhecido,
divulgado e debatido internamente.
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Por Míriam Aguiar, página 4

Marcelo Camargo/ABr

Boom de
crédito pode
resultar em
crise financeira
Em meio à forte contração da
atividade econômica causada pelos lockdowns e pelo distanciamento social durante a pandemia,
as autoridades tomaram medidas
para assegurar que as empresas
e as famílias continuassem a ter
acesso aos mercados de crédito e a
tomar emprestado para amortecer
a retração. Muitas empresas conseguiram limitar o número de trabalhadores que precisaram demitir. E as famílias com o orçamento
apertado conseguiram continuar
a gastar em necessidades básicas
como aluguel, serviços públicos e
supermercado.
Contudo, níveis elevados ou
aumentos rápidos da alavancagem podem representar uma vulnerabilidade financeira, deixando
a economia mais exposta a uma
futura queda acentuada da atividade ou a uma forte correção
dos preços dos ativos, advertem
os economistas Adolfo Barajas e
Fabio Natalucci, do Fundo Monetário Internacional. Muitas crises financeiras foram precedidas
por rápidos aumentos da alavancagem, comumente conhecidos
como expansões ou “booms” do
crédito.
A alavancagem, entendida
como a capacidade de contrair
empréstimos, pode ser medida
como a relação entre o saldo
da dívida e o PIB, uma medida
aproximada da capacidade de
uma economia de cumprir o serviço da dívida.
Mesmo antes da crise da Covid-19, a alavancagem no setor
privado não financeiro – famílias e empresas não financeiras
– vinha aumentando de forma
constante em muitos países. De
2010 a 2019, a alavancagem global desse setor subiu de 138%
para 152%, com a alavancagem
das empresas atingindo um máximo histórico de 91% do PIB.
As condições financeiras brandas na esteira da crise financeira
mundial de 2008–09 foram um
fator-chave para o aumento da
alavancagem.
Tanto nas economias avançadas como nas de mercados
emergentes, o endividamento
aumentou em consequência das
políticas de apoio adotadas em
resposta ao choque da Covid-19.
Além disso, o recuo da produção
ocorrido em muitos países contribuiu para a elevação do endividamento em relação ao PIB, e a
alavancagem das empresas havia
aumentado mais 11 pontos percentuais do PIB até o terceiro trimestre de 2020.

Guedes: ‘Somos o único país a fazer reformas e combater a pandemia’

Brasil: 400 mil mortos e 14,4
milhões de desempregados
Combate do governo falha na saúde e na economia

E

m evento com executivas,
nesta sexta-feira, em São
Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou:
“Somos o único país do mundo
que está fazendo as reformas estruturantes ao mesmo tempo em
que está combatendo a pandemia.”
Talvez a oportunidade de “passar a boiada”, como disse o ministro do Meio Ambiente, Ricardo
Salles, na reunião ministerial em
abril do ano passado, tenha rendido bons negócios, mas não significou melhora para a economia
brasileira.
Na quinta-feira, o Brasil ultrapassou a marca de 400 mil mortos.
Nesta sexta-feira, o IBGE divulgou taxa de desemprego atingiu
14,4% e igualou o recorde do trimestre junho a agosto de 2020.
O número de desempregados
no Brasil foi estimado em 14,4
milhões no trimestre encerrado
em fevereiro, o maior contingen-

te desde 2012, início da série histórica da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua. São 400 mil pessoas desocupadas a mais frente ao trimestre anterior.
“Embora haja a estabilidade na
taxa de ocupação, já é possível notar uma pressão maior com 14,4
milhões de pessoas procurando
trabalho. Não houve, nesse trimestre, uma geração significativa
de postos de trabalho”, afirmou
Adriana Beringuy, analista da pesquisa do IBGE.
Na comparação com o mesmo
trimestre de 2020, o contingente
de pessoas ocupadas apresentou
queda de 8,3%, representando
destruição de 7,8 milhões de postos de trabalho.
“O trimestre volta a repetir a
preponderância do trabalho informal, reforçando movimentos que
já vimos em outras divulgações –
a importância do trabalhador por
conta própria para a manutenção

da ocupação”, comenta a especialista.
A estabilidade do contingente
de pessoas ocupadas – aproximadamente 85,9 milhões no trimestre encerrado em fevereiro de
2021 – é decorrente da informalidade, com o crescimento dos trabalhadores por conta própria.
A queda no número de pessoas que perderam emprego com
carteira assinada contrasta com
os números do Cage, divulgados
pela Secretaria do Trabalho. Na
pesquisa do IBGE, 3,9 milhões
de postos de trabalho para empregados no setor privado formal
foram extintos em um ano.
A massa de rendimento real
habitual ficou estável na comparação com o trimestre anterior, sendo estimada em R$ 211,2 bilhões
de reais. Já na comparação com o
mesmo trimestre do ano anterior,
a queda de 7,4% representa uma
redução de R$ 16,8 bilhões na
massa de rendimentos.

Sobrou 1 bloco no leilão da Cedae

A

privatização da segunda
maior empresa estatal
no segmento de água e
saneamento (atrás somente da
Sabesp, do governo paulista)
começou a ser feita no começo
da tarde desta sexta-feira, na B3,
diante da expectativa de que os
investimentos em saneamento
chegassem a R$ 30 bilhões ao
longo de 35 anos.
Mas algo imprevisto aconteceu: o Bloco 3 (correspondente
à Zona Oeste do Rio e às cidades de Piraí, Rio Claro, Itaguaí,

Paracambi, Seropédica e Pinheiral), último a ser leiloado,
não recebeu propostas. Nem
o governador do Rio, Cláudio
Castro, nem o BNDES, que fez
a modelagem da concessão, esperavam isso.
A área converge com a AP5,
onde o esgoto já é explorado pela
empresa privada BKR. A região
é dominada por milícias. Em território, a área representa quase
a metade da capital. O esgoto lá
contribui muito para a poluição da
Baía de Sepetiba.

Os outros três blocos foram arrematados. O BNDES divulgou
mês passado que financiará até
30% da outorga mínima. Além
disso, o banco estatal poderá bancar até 55% dos investimentos,
de forma direta (sem bancos intermediários) e uma parcela, sem
limite, indiretamente, via agentes
financeiros parceiros.
O leilão foi possível porque,
pela manhã, o Tribunal de Justiça
(TJ-RJ) suspendeu o decreto da
Assembleia Legislativa (Alerj) que
suspendia a concessão. Página 7

1º de Maio
virtual em
meio a ataques
a trabalhadores
Os trabalhadores chegam ao
1º de Maio com muitos motivos
de preocupação. O desemprego
recorde e a avalanche de casos e
mortes na pandemia deixam a data menos festiva. Mas será lembrada em ato virtual que será transmitido pela TVT e pelas redes das
centrais sindicais.
Chico Buarque foi um dos artistas que confirmaram presença.
Os ex-presidentes Fernando Henrique, Lula e Dilma gravaram vídeos.

Aprovado por
unanimidade
impeachment
de Witzel
O Tribunal Especial Misto, formado por deputados estaduais e
desembargadores do Rio de Janeiro, confirmou o que se esperava e decidiu pelo impeachment
do governador afastado Wilson
Witzel. A acusação é de crime de
responsabilidade por envolvimento em fraudes nas despesas para
combater a pandemia.
Witzel é o primeiro governador a ser impedido na história da
República. A decisão foi por unanimidade: 10 votos (o presidente
do Tribunal só votaria em caso de
indefinição). O ex-juiz era aliado
de Jair Bolsonaro, mas acabaram
se desentendendo.

COTAÇÕES
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Hot Money

1,51% (abril)
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0,67%
2,75%
0,64% a.m.
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Pelo fim da paridade com os preços de importação de combustíveis
Por Ricardo Maranhão

A

política foi iniciada em
2016 por Pedro Parente,
praticando preços de paridade internacional. Mantida por
Parente, Ivan Monteiro e Castello
Branco, evoluiu para os preços de
paridade de importação (PPI).
A paridade de importação é
ainda mais nociva, pois inclui os
custos de saída do mercado norte-americano até um porto, carregamento dos navios, taxas portuárias, frete, seguro, descarga e taxas
portuárias no Brasil, custo de internação no Brasil.
Esta política faz os preços praticados pela Petrobrás dependerem,
fundamentalmente, dos preços do
óleo, dos derivados e da taxa de
câmbio.
O mercado do petróleo é, sabidamente, imperfeito. Os 13,
14 países componentes da Opep
(Organização dos Países Exportadores de Petróleo) mais a Rússia, a
eles associada, produzem cerca de
40% do petróleo mundial.
Periodicamente esses países se
reúnem na sede da Opep (Viena)
combinando restringir cotas de
produção, para gerar escassez artificial, elevando os preços. O Brasil
nada pode fazer, pois não integra
a Opep.
O mercado do petróleo e, obviamente, o dos derivados, também sofre influências de fatores

geopolíticos e climáticos.
Os furacões, tufões, tsunamis
e as nevascas com baixíssimas
temperaturas, comuns no Golfo
do México e nos Estados Unidos,
paralisando plataformas e refinarias elevam os preços. O mesmo
ocorre com os preços do gás e
derivados utilizados para aquecimento residencial. No Brasil, praticamente, não temos estes transtornos.
A região do Golfo Pérsico e
o Estreito de Ormuz, por onde
passam milhões de barris de petróleo diariamente, é caracterizada
por conflitos permanentes envolvendo Irã, Israel, Arábia Saudita
etc. Outros conflitos na Síria, na
Ucrânia, desentendimentos com
a China, Coreia do Norte, tudo
contribui para a instabilidade nos
preços do petróleo.
Também a taxa de câmbio sofre
a influência de fatores múltiplos.
Tudo isto gera uma enorme volatilidade/instabilidade/variação
nos preços do petróleo e dos derivados.
Nós brasileiros, milhões de
consumidores, não temos qualquer controle ou influência sobre esses fatores de instabilidade.
Cabe a pergunta. Por que preços
internacionais se não temos renda
per capita, PIB per capita, IDH,
internacionais?
Desta política de preços de
importação se prevalece a Abi-

com – Associação Brasileira dos
Importadores de Combustíveis,
somente fundada em 2016 após
adoção desta política de preços
para acusar a Petrobrás de praticar
“preços predatórios”, quando inferiores aos de importação.
Ou seja, a Abicom exige preços
da Petrobrás mais elevados para
que as sete ou oito empresas que
a integram possam importar derivados... veja o leitor, a propósito,
artigo “Vender mais barato é crime”, do ex-presidente da Aepet,
engenheiro Diomedes Cesário
da Silva (aepet.org.br/w3/index.
php/conteudo-geral/item/2170-vender-mais-barato-e-crime)
Registre-se aqui a pouca representatividade da Abicom, com
menos de dez associadas, quando
há centenas de importadores de
combustíveis registrados na ANP.
A prática de preços elevados só
favorece aos importadores e às refinarias estrangeiras, sobretudo as
norte-americanas.
Resumindo:
– A política de paridade com os
valores de importação tem muitos
inconvenientes.
– Os consumidores brasileiros
pagam mais caro.
– Energia cara provoca inflação
e faz a economia nacional perder
a competitividade.
Com preços elevados, a Petrobrás perde mercado, suas refinarias ficam ociosas. Empresarial-

mente é melhor vender mais a
preços módicos. Aliás, a modicidade dos preços é um dos princípios legais da política energética
brasileira.
Os caminhoneiros, desesperados com os elevados preços e
constantes reajustes do diesel (na
gestão Parente, mais de 100 em
um ano) fizeram greve que, embora justa, com apoio popular,
paralisou o país.
Milhões de donas de casa, sobretudo as mais humildes, não podendo pagar preços exorbitantes
pelos botijões de GLP, são obrigadas a usar lenha e carvão, com
prejuízos para o meio ambiente e
queimaduras.
O agronegócio perde competitividade, pois o preço do diesel
eleva os fretes em um país onde
o escoamento das safras é feito
em grande parte pelo transporte
rodoviário.
O país importa derivados de
petróleo desnecessariamente, enquanto seu parque de refino fica
subutilizado. A ociosidade das
refinarias aumenta o custo unitário dos derivados. O petróleo não
refinado é exportado, sem agregar valor e importamos derivados
mais caros.
Esta política nefanda e entreguista desconsidera a vantagem
competitiva da Petrobrás, grande
produtora de cru, com um dos
maiores parques de refino do

mundo, moderno e com custos
de processamento inferiores aos
das refinarias americanas (aepet.
org.br/w3/images/2021/05/PANORAMA%20DO%20REFINO%20NO%20BRASIL.pdf)
Diante de tantos malefícios, por
que a insistência na manutenção
desta política? Sua continuidade é
necessária para viabilizar a venda
das refinarias da Petrobrás. Esta
operação, que se pretende efetivar a preços vis, como no caso
escandaloso da Rlam, ensejará o
surgimento de monopólios privados estrangeiros, como indicados
em estudos recentes do Departamento de Engenharia Industrial
da PUC-RJ (mme.gov.br/documents /36220/1049490/202005-19+-+
Comercializacao+
de+Biodiesel+-+
Brasilcom+%28PUC%29.
pdf/6066bbf9-1594-ee34-453f642076eae714 e do CBIE ADVISORY – Estudo sobre a Indústria Brasileira de Combustíveis
– http: //www.aepet.org.br/w3/
images/2021/05/CBIE_Advisory_Estudo_Sobre_a_Industria_Brasileira_de_Combustiveis_2020_FINAL.pdf)
O Estado brasileiro ficará inerme, sem condições de influir nos
preços dos derivados e os consumidores indefesos.
Ricardo Maranhão, engenheiro, é conselheiro
vitalício do Clube de Engenharia.

Há valor estratégico na opção pela Ética. Vamos a ela!
Por Luiz Affonso
Romano

A

celeradas mutações dominam a conduta dos
indivíduos, das organizações e da sociedade. Observa-se
de uns tempos para cá, calhando
com a redemocratização – fim da
censura – e com a automação sem
fim, que há adesão a mais modismos: evidenciar inquietação com
o tecido social e sua degradação.
São “palavras de ordem” como
responsabilidade social, sustentabilidade, reputação, ética, ambiental, responsabilidade civil etc. Mas
o que se nota é a superficialidade
com que são tratados. A Ética lidera, por mais falada do que praticada.
O que se intuía no passado recente e no remoto era o princípio conhecido como difusão de
responsabilidade: todos achavam
que o governo e as corporações
cuidavam dos problemas e a responsabilidade era deles, dos governantes e executivos. E nada era

cobrado, por nada visto. A era da
letargia.
Hoje, todas as mídias apontam
e cobram, negociatas não são mais
encobertas, inquéritos abertos,
“delações premiadas”, apurações,
corruptos e corruptores na cadeia
e o vem pra rua abraça o país. Os
três poderes e as corporações são
questionados e investigados.
Exige às empresas, que almejam ser admiradas, adiantarem-se
e antenadas à renovação dos paradigmas focalizarem a relevante
questão da ética empresarial como
estratégica. Algumas, repararem à
nação as ações predatórias praticadas durante décadas. Fim da era
do pago a festa e sou premiado.
Ademais, é importante manter
a coerência entre o abordado nos
códigos, que as de porte médio
e grande, inclusive as que estão
na passarela dos escândalos, possuem, e as práticas de seus acionistas, do CA, da diretoria e de seus
empregados, por meio, principalmente, do alinhamento destes
às discussões periódicas com os
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gestores, e acesso a canais diretos
para denúncias, que se efetivarão
pelo conhecimento, alinhamento
e monitoramento ético dos seus
quadros. É um intangível tangível
com alto valor estratégico para o
bom êxito das atividades empresariais. Era de todos enxergarem e
participarem.
Há de haver, recorrendo às tendências, também a conscientização do cidadão-consumidor hoje
atento, exigente e com pressa, mudança de atitude deles com as que:
corrompem, agridem o ambiente,
expõem e vendem produtos ruins,
fora das especificações e validades, não entregam os produtos/
serviços contratados, não exercem
boas práticas organizacionais, enfim, violam os preceitos mantidos
às esconsas, e desatualizados, dos
códigos de Ética. Era do amadurecimento do cidadão.
Desse modo, o cidadão-consumidor adquire papel importante ao
optar por não adquirir produtos e
serviços das do grupo de malfeitos.
Era da maior condenação.
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Contudo, as empresas, se atentas e adotando as melhores práticas, passam a enxergar como
valor estratégico o forte comprometimento ético de seus gestores
e funcionários, retiram das gavetas
da diretoria os códigos, e estimulam o debate com o seu pessoal,
por meio de divulgação, consultas
e, como reforço, reuniões periódicas. Era de evidenciar o comprometimento.
Assim, se há valor estratégico
para as empresas, o caminho da
Ética precisa ser vastamente conhecido, divulgado e debatido internamente, todos – todos, com
viés de respeito às pessoas, profissional, empresas – para a conquista do consenso entre pessoas,
a sobrevivência das empresas e a
refrear à extinção dos empregos.
Nada de esperar pela repercussão da delação – maior. Era do
amadurecimento organizacional e
profissional.
Além disso, o código não é uma
peça acabada, definitiva. Não são
eles concebidos com uma visão

de permanência definitiva porque
o mundo está em constante mutação e devemos considerar: época,
local, comportamentos, porte e
segmento das organizações, valores e princípios. É um princípio,
um processo.
Enfim, o código, mensagem
aberta das empresas à sociedade, se por todos – acionistas,
membros dos conselhos, gestores, empregados, prestadores de
serviços, principalmente, auditores e consultores… – respeitado, servirá de norte para a sadia
convivência organizacional, daí
para alinhamento propício à inovação e à busca incessante pelos
ganhos de produtividade e, com
isso, alcançam elevado grau de
competitividade que tanto necessitamos. Portanto, há valor
estratégico na opção pela Ética.
Vamos a ela!
Luiz Affonso Romano é consultor, professor
do Curso de Desenvolvimento de Consultores,
diretor de Consultoria do Ibef Rio e membro
do Conselho Consultivo da ABCO.
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Roubini alerta para risco de
quebra dos mercados de ações

A

ameaça de uma inflação mundial em forte alta pode
não ser o cenário mais provável, mas vale a cautela
quando o alerta é dado por Nouriel Roubini. O professor
de Economia na Stern School of Business da New York
University ficou conhecido como Dr. Doom, quando foi
um dos poucos economistas renomados a antecipar a
crise financeira mundial de 2007/2008.
Em artigo, Roubini avisa: “Não se engane: o retorno da
inflação teria graves consequências econômicas e financeiras. Teríamos passado da Grande Moderação para um
novo período de macroinstabilidade. O mercado altista
secular de títulos finalmente terminaria, e o aumento
dos rendimentos nominais e reais dos títulos tornaria as
dívidas de hoje insustentáveis, quebrando os mercados de
ações globais. No devido tempo, poderíamos até testemunhar o retorno do mal-estar típico dos anos 1970.
Roubini trabalhou para o FMI, para o Federal Reserve
dos EUA e para o Banco Mundial.

Barrados no baile
Falta de vacina vai transformando a definição das prioridades em uma panela de pressão. Profissionais que instalam, fazem manutenção e operam equipamentos médicos
em UTIs não são elegíveis para vacinação de Covid-19.
São aproximadamente 3 mil profissionais que visitam
diariamente hospitais. A Associação Brasileira da Indústria
de Alta Tecnologia em Produtos para Saúde (Abimed) tem
pleiteado a inclusão destes profissionais. – mais de 20%
profissionais já pegaram a doença, informa a entidade.
Por enquanto, apenas o Projeto de Lei 1.345/2021,
de autoria do deputado federal Pedro Westphalen, busca
colocar o grupo na prioridade.

Óleo e energia
O XV Forum Ibef Oil, Gas & Energy – Novos Paradigmas da Indústria ocorrerá em 20 e 21 de maio, das 10h
às 13h. Participarão, entre outros especialistas: o presidente
da Shell Brasil, André Lopes Araújo; o CEO Repsol Sinopec Brasil, Mariano Ferrari; o presidente da Chevron Brasil,
Mariano Vela; e o sócio-líder de Energia e Recursos Naturais
da KPMG para a América do Sul, Manuel Fernandes.
A coordenação é de Fernando Potsch, e a palestra de
encerramento – “Integrando o Futuro, fortalecendo conexões” – será realizada por Roberto Castello Branco, associado do Ibef e que acaba de deixar a presidência da Petrobras,
uma saída tumultuada. Detalhes em forumibefoilgas.com.br

Inimigo, mas nem sempre
Não se viu nas redes da direita forte revolta contra
Gilmar Mendes por ter transferido para a justiça eleitoral
processo que envolvia Coronel Jairo, pai do Dr. Jairinho.
O MP acha que a decisão dificulta uma condenação por
corrupção do ex-deputado, citada na CPI das Milícias.

Rápidas
A Fiotec, da Fiocruz, assinou contrato com a empresa
britânica Russell Bedford para auditoria que se estenderá
ao longo dos próximos 12 meses *** Ex-ministro das
Relações Exteriores, Celso Amorim fará a conferência
de abertura do webinário “30 Anos do Mercosul (19912021): avanços e retrocessos, desafios e paradoxos”, que
o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) realizará
nesta segunda-feira, às 11h, no canal TVIAB. Participará
também o ex-presidente do Parlamento do Mercosul e exdeputado federal Dr. Rosinha.

Pochmann: ‘Esta é uma das crises mais
graves já enfrentada pela classe trabalhadora’

E

stá completando 40
anos nesta, sextafeira, um dos episódios mais marcantes do
período da ditadura militar.
Na noite de 30 de abril de
1981, acontecia no Riocentro, na Barra da Tijuca, um
show em comemoração ao
“Dia do Trabalhador”, reunindo grandes nomes da
música brasileira. Pouco depois das 21h daquela noite,
uma explosão no estacionamento do Riocentro mudou
a história política do país.
O atentado, planejado
por militares, seria atribuído a militantes de esquerda,
mas uma das bombas explodiu antes, matando um
sargento e ferindo um capitão. O quadro “Dedo de
Prosa” da Rádio Senado relembra o atentado frustrado. Outra bomba explodiu
na casa de força do Riocentro e uma ainda foi achada
no carro Pluma onde estavam os dois militares.
Em homenagem ao
Dia do Trabalhador (1º de
maio), a Agência Senado
publicou nesta sexta-feira
entrevistas com especialistas no mundo do trabalho
brasileiro. Eles avaliam a
situação atual da classe trabalhadora num cenário de
grandes dificuldades agravadas pela pandemia. Queda na renda, desemprego
em massa, informalidade
e a chamada “uberização”
são alguns dos temas.
Um dos entrevistados é
o economista Marcio Pochmann, da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp). Ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), de 2007 a
2012, Pochmann é autor de
diversos livros sobre o mundo do trabalho, entre eles,
“Brasil sem industrialização”
(2016) e “Capitalismo, classe
trabalhadora e luta política
(2018), em parceria com o
cientista político Reginaldo
Moraes.
Que avaliação o senhor
faz das reformas na legislação trabalhista realizadas desde 2016?

- Diferentemente das
mudanças na legislação social e trabalhista que o Brasil conviveu desde a década
de 1930, quando o sistema
corporativo das relações de
trabalho foi implementado,
tivemos em 2017 não uma
reforma para melhorar ou
ampliar direitos, como havia sido o sentido das mudanças anteriores. O que se
verificou em 2017, de certa forma, é o fim do sistema de relações de trabalho
corporativo. Isso porque a
reforma de 2017 tratou de
três elementos que são fundamentais no sistema corporativo de relações.
Primeiro: foi justamente
o ataque ao monopólio da
representação sindical, na
medida em que a legislação
estabelece a possibilidade
de acordos entre patrões e
empregados não mais serem mediados pelos sindicatos, mas sim contratos
individuais.
A segunda mudança está
relacionada ao papel da Justiça do Trabalho, do Direito
do Trabalho, conforme havia sido instalado a partir da
década de 1930. O que se
percebe, justamente, é que
tivemos uma queda profunda na presença da Justiça
do Trabalho intermediando conflitos trabalhistas.
O abandono de parte dos
trabalhadores em buscar
enfrentar a injustiça ocorrida no local de trabalho através do processo trabalhista
denota não uma melhoria
nas condições de trabalho,
mas justamente o contrário.
Que é o distanciamento da
Justiça do Trabalho de enfrentar situações de injustiça existentes nos locais de
trabalho.
E o terceiro elemento
importante é justamente
o sufoco das instituições
sindicais, através do fim da
obrigatoriedade da contribuição sindical. Com isso, os sindicatos perderam
praticamente 99% do que
arrecadavam, quando comparada sua receita a antes da
reforma trabalhista. Nesse

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
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COMPANHIA FECHADA
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.03.2020. Sumário.
Local, Data e Hora: na sede social da Companhia situada na Av. República do
Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301, parte, nesta cidade, em 31 de março
de 2020, às 10 horas. Acionistas: Presente o acionista único SOUZA CRUZ
LTDA, neste ato representada por seus Diretores, Srs. Jesus Carmona Abrego
e Rinaldo Cesar Zangirolami, representando a totalidade do Capital Social,
motivo pelo qual foi dispensada a Convocação. Mesa: Jorge Alejandro Irribara
- Presidente e Ricardo dos Mares Guia - Secretário. Ordem do Dia: I) Aprovar
o aumento do capital social no valor total de R$ 56.643.426,42 (cinquenta e
seis milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais
e quarenta e dois centavos) e a consequente alteração do art. 5º do Estatuto
Social. Resoluções: I) Tendo em vista a proposta da Diretoria, foi aprovado o
aumento do capital social no montante de R$ 56.643.426,42 (cinquenta e seis
milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e
quarenta e dois centavos) mediante a emissão de 161.806 (cento e sessenta e
um mil e oitocentos e seis) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal,
ao preço de R$350,07 (trezentos e cinquenta reais e sete centavos), visando
registrar no capital de Yolanda Participações S.A., os investimentos realizados
para execução do Projeto Mariel em Cuba. A totalidade do aumento do
capital social será subscrito, em dinheiro, pela única Acionista, Souza Cruz
LTDA. Assim, o capital social passará de R$ 134.001.646,53 (cento e trinta
e quatro milhões, um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e
três centavos) dividido em 382.784 (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos
e oitenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para
R$ 190.645.072,95 (cento e noventa milhões, seiscentos e quarenta e cinco
mil e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), dividido em 544.590
(quinhentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e noventa) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal e, como consequência, o art. 5º do Estatuto
Social terá a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social da Sociedade é de
R$ 190.645.072,95 (cento e noventa milhões, seiscentos e quarenta e cinco
mil e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), dividido em 544.590
(quinhentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e noventa) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal”. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a
presente Ata, que vai assinada pelo Acionista Único da Sociedade. Rio de
Janeiro, 31 de março de 2020. Mesa: Jorge Alejandro Irribara - Presidente e
Ricardo dos Mares Guia - Secretário. Acionista: SOUZA CRUZ LTDA, neste ato
representada por seus Diretores Srs. Jesus Carmona Abrego e Rinaldo Cesar
Zangirolami. Declaro que a presente é cópia fiel ao original. Rio de Janeiro, 31
de março de 2020 Nicole Tranjan Hajj - Procuradora. JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nome: YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 3870411 e data de 29/04/2020.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

sentido, pode haver dificuldade da atuação sindical em
relação às negociações coletivas, em relação ao movimento de greves.
Neste sentido, então, o
que tivemos de 2017 pra cá
é uma tentativa de abandono do sistema corporativo
de relações de trabalho, e
uma transição para um sistema associado ao Direito
Comercial, que era o que
predominava no Brasil antes de 1930.
Como o senhor percebe o fenômeno da chamada “uberização” das
relações de trabalho?
- Um dos aspectos importantes da transição das economias urbano-industriais
para a economia de serviços,
economias pós-industriais,
está relacionada à alteração
no sistema de relações de
trabalho presente através
das tecnologias de informação e comunicação. Isso tem
permitido a presença do trabalho através do uso destes
sistemas de informação, que
possibilita o trabalho ser realizado não apenas num local
específico, mas em qualquer
lugar, diante da existência da
internet e dos sistemas de relacionamento.
Este trabalho no âmbito
dos serviços, que não é tangível, é imaterial, vem sendo mediado por relações
capital-trabalho sem grande mediação regulatória.
Sem a presença do Estado.
Há neste sentido alguma
reação, ainda que pontual
em determinados países,
na tentativa de regular as
relações
capital-trabalho
que resultam nesta “uberização”. A “uberização” é
um fenômeno que veio pra
ficar e, por conta disso, é
fundamental o redesenho
das relações de trabalho a
partir de uma regulação que
permita o funcionamento
deste sistema, mas que não
signifique a precarização e
empobrecimento dos trabalhadores.
Como o senhor vê as
relações entre a classe
trabalhadora hoje e os

sindicatos, após reformas
como o fim do Imposto
Sindical e outras?
- A estrutura sindical tradicional se mantém, mas a
meu ver se distancia da realidade do mundo do trabalho.
Na medida em que temos,
devido à terceirização da
atividade econômica, uma
concentração na atividade de
serviços, há uma enorme dificuldade nesta representação
sindical, de fato, ser legítima
em relação às mudanças nas
condições de trabalho.
E esta estrutura tradicional também está fortemente afetada pelo fato de
não haver financiamento
suficiente para as atividades
sindicais. O que temos visto
é uma tentativa de manter a
estrutura através da venda
de patrimônios, uma espécie de “prolongamento” da
existência desta estrutura.
Mas que terá dificuldades a
se manter a médio e longo
prazo, se não houver uma
reorganização da representação. É preciso repensar
a organização do trabalho
não mais em categorias específicas, mas considerando
os complexos produtivos.
Isso permitirá ter menos
sindicatos, mas mais consolidados neste mundo do
trabalho reconfigurado como temos hoje.
Que avaliação o senhor
faz do Dia do Trabalhador (1º de maio) em sua
dimensão simbólica e de
lutas?
- Com o quadro atual de
amplo desemprego no Brasil, subutilização do trabalho
e destruição de direitos, o 1º
de Maio é uma janela para
a reflexão de identificação
da situação atual, buscando
convergir forças visando a
uma agenda capaz de superar
as dificuldades. Essa não é a
crise mais grave que a classe
trabalhadora já passou, mas
está entre as crises mais graves da história do capitalismo
brasileiro. Este entendimento
abre perspectivas para a superação, pela maioria daqueles que representam o trabalho no Brasil.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de
Recebíveis Imobiliários - CRI - da 1ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S/A, CNPJ/MF 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos termos
da cláusula 8.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1ª e 2ª
Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão”
e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela
presente, convocar os Titulares dos CRI da 1ª Série da 2ª Emissão dos CRIs da
Emissora (“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI
da Emissão (“Assembleia Geral”), a se realizar no dia 24 de maio de 2021, às
14h00 (quatorze horas) de forma exclusivamente digital, através da plataforma
eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado individualmente
para os Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital,
conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). A Ordem
do Dia da Assembleia Geral será a seguinte: (i) Deliberar acerca da substituição
do índice de atualização monetária dos CRI, o IGP-M, pelo IPCA, de acordo
com a solicitação recebida pela Emissora; (ii) autorização para que a Emissora,
em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias
para efetivar as deliberações, inclusive a formalização de aditamentos aos documentos da Emissão, caso necessário. Uma vez aprovadas, as matérias da
Ordem do Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto proferido. Em razão da
situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com
a Instrução nº 625 da CVM de 14 de maio de 2020, a Assembleia Geral será
realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será
disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico para
ri@reit.com.br e para gdc@gdcdtvm.com.br, os documentos que comprovem
os poderes de representação dos Titulares dos CRI ou os documentos que
comprovem sua condição de Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia
Geral. Para os fins acima, serão aceitos como documentos de representação:
participante pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do
Titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura
eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular do CRI; e a) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto
ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento
societário que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de
cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Os termos que não se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído
nos documentos da Emissão. Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2021.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
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Áries e o protagonismo
no Zodíaco dos vinhos

N

o último artigo, dei início à série de especulações
sobre os signos dos vinhos e falei sobre a relação
destes com os elementos básicos da vida: Fogo, Terra,
Ar e Água. Cada três dos 12 signos tem uma forte conexão com esses elementos e é o ponto de partida para
a determinação das cepas, cujos vinhos apresentam
temperamentos mais calorosos, terrosos, espirituosos
ou fluidos.
Mas preciso de mais dados particularizados de
cada signo para escolher uvas e vinhos identificados
e, assim, fui atrás dos planetas que regem cada signo.
Importante dizer que temos muito mais uvas do que
signos, assim como a humanidade é muito mais diversa
do que qualquer tipo de enquadramento possa supor.
Portanto, há possibilidades múltiplas, e eu vou indicar
o caminho escolhido para as minhas classificações,
admitindo que existam outros possíveis.
Começando por Áries. O primeiro do Zodíaco é
regido por Marte (Ares, para a mitologia grega), o Planeta Vermelho, Deus da Colheita e da Guerra. Fogo,
vermelho, guerra – está clara a relação simbólica que
identifica o ariano como sendo o signo que transmite
aos seus portadores a impulsividade, a impaciência,
uma energia bélica calorosa e agressiva. Por outro lado,
é um signo sedutor, podendo se tornar afável, desde
que o outro siga o seu ritmo – é individualista. Seu
verbo: “Eu quero.”
Trazendo isso para o nosso tema, podemos dizer
que o fogo ariano em um vinho pode ser exprimido pela cor rubi de Marte, pelo calor do álcool e da
untuosidade, pela agressividade em forma de estrutura
tânica e pela vibração, que pode ser concedida pela
acidez e por um aroma cativante.
Mas temos que falar também em decanatos, que
vão dar gradações distintas ao perfil de cada signo.
Antes de Áries, temos Peixes, signo de água, de caráter
mais introspectivo e espiritual. Após Áries, passamos
ao signo de Touro, do grupo da Terra, mais estável e
encarnado.
É como se o ariano saísse das profundezas do
oceano, despertado pela energia solar, nadasse até a
margem (apressadamente), movido pelo ímpeto de
desbravar o mundo e, depois de certos tombos (pela
impaciência e impetuosidade), chegasse à conclusão de
que precisa amadurecer um pouco – para ir mais longe.
Pronto! Eis os vinhos de Áries em seus três decanatos:
Nero d’Avola, Tempranillo e Cabernet Sauvignon!
Vamos falar um pouco de cada cepa, para justificar
as minhas escolhas. As três fazem vinhos tintos estruturados, com bom potencial alcoólico, taninos firmes e
acidez na medida. São protagonistas dos seus próprios
vinhos ou se destacam nos cortes.
A Nero d’Avola é uma cepa importante no sul da
Itália, especialmente na Sicília, onde faz vinhos concentrados em cor, aromas, álcool, mas mantendo uma
boa acidez. Frequentemente apresenta vinhos potentes,
mas aveludados, o que condiz com a transição entre
um signo de água, mais envolvente e fluido, para um
signo caloroso e bélico.
Nada mais “almodovariano” do que a cepa emblemática espanhola e o espírito bélico ariano! A Tempranillo é a versão clássica de Áries (apesar da associação
entre Espanha e Touro). Tem potencial para taninos,
álcool e acidez altas e faz vinhos imponentes, sedutores
e cheios de energia. Além disso, seu nome também
aponta para o brotamento precoce e amadurecimento
rápido. Temprano, em espanhol, significa “cedo” e o
ariano clássico também é apressado.
Finalmente, a mais plantada das cepas tintas para
vinhos finos no mundo é ariana. Top nos três aspectos
também, a Cabernet Sauvignon faz vinhos de muita
estrutura e energia, mas requer maturação longa e
colheita tardia para que suas qualidades se expressem
de fato, caso contrário, os vinhos ficam herbáceos e
os taninos mais agressivos. É o ariano em processo de
mudança para um signo de terra, tomando consciência
que devagar pode se ir mais longe!
Para saber sobre Cursos e Wine Masters Class de
Míriam Aguiar, visite: miriamaguiar.com.br/blog - Instagram: @miriamaguiar.vinhos

Sábado, domingo e segunda-feira, 1º, 2 e 3 de maio de 2021 l Monitor Mercantil

Promulgada suspensão de dívidas de
clubes durante estado de calamidade

O

presidente
da
República,
Jair
Bolsonaro, promulgou lei que suspende
o pagamento do parcelamento de dívidas no
âmbito do Programa de
Modernização da Gestão
e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro
(Profut) durante todo o
período de calamidade pública decorrente da pandemia. O ato foi publicado
no Diário Oficial da União
(DOU) desta sexta-feira.
O Profut é a lei de responsabilidade fiscal do futebol
(Lei 13.155, de 2015) que
permitiu que associações
desportivas parcelassem
dívidas fiscais a juros baixos.
A Lei 14.117, de 2021, foi
publicada inicialmente em
janeiro com vetos do presidente. Após passar por aná-

lise do Congresso Nacional,
os vetos foram derrubados
no dia 19.
Essa lei flexibiliza regras
para a gestão dos clubes durante a pandemia e prevê a
suspensão do pagamento
das parcelas do Profut. A
partir de agora, as parcelas
serão incorporadas ao saldo
devedor para pagamento
após o período da calamidade pública.
O dispositivo autoriza a
contratação temporária de
atletas enquanto durar a
calamidade pública provocada pelo coronavírus. O
prazo mínimo do contrato
deve ser de 30 dias.
O texto também permite
a alteração no regulamento
e a interrupção de competições por motivo de surtos, epidemias e pandemias
que possam comprometer a
integridade física e o bem-

-estar dos atletas. O texto
exige que a mudança seja
aprovada pela maioria das
agremiações partícipes do
evento.
A lei também prorroga por sete meses o prazo previsto para que ligas
desportivas, entidades de
administração de desporto
e entidades de prática desportiva publiquem demonstrações financeiras referentes ao ano anterior.
A matéria é oriunda do
PL 1.013/2020, de autoria da Câmara dos Deputados. No Senado, a proposta foi relatada pelo
senador Eduardo Gomes
(MDB-TO).
O presidente Bolsonaro
havia vetado os termos da
regulamentação dessa moratória das dívidas por falta
de “estimativa do respectivo impacto orçamentário e

financeiro” e por entender
que “a implementação da
medida causa impacto no
período posterior ao da calamidade pública”.
Também caiu o veto ao
artigo que livra de punição
os clubes de futebol que
deixem de recolher o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e as
contribuições previdenciárias dos atletas – a Advocacia-Geral da União tinha sugerido o veto por entender
que o artigo geraria insegurança jurídica. Outro artigo
restaurado pelo Congresso
Nacional limita a possibilidade de punição de “cartolas” que deixem de publicar
demonstrações financeiras:
com a queda do veto, a aplicação da pena dependerá
de trânsito em julgado em
processo administrativo ou
judicial.

Surto de Covid faz petroleiros
entrarem em greve na segunda-feira

P

etroleiros do Norte
Fluminense entram
em greve, a partir
desta segunda-feira (3), para
defender a vida dos trabalhadores que estão expostos
à contaminação pelo coronavírus. Há registros do
surto da doença em diversas plataformas de petróleo.
O Brasil já registra a trágica
marca de mais de 400 mil
mortos pela Covid-19.
Somente neste mês de
abril foram mais de 500
petroleiros contaminados
nas unidades marítimas,
segundo dados da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). “A Petrobras
se nega a cumprir as leis e
orientações sanitárias para impedir a contaminação
nos seus locais de trabalho.
A negligência da empresa
coloca em risco também a
vida dos trabalhadores que
estão em seu entorno e de
familiares”, afirmam os petroleiros.
Fracassaram as negociações, nesta semana, entre
representantes do Sindi-

cato dos Petroleiros do
Norte Fluminense (Sindipetro-NF), filiado à Federação Única dos Petroleiros (FUP), e da Petrobras.
A greve, que já havia sido
aprovada pela categoria, estava suspensa durante processo de negociação com
a empresa, mediada pelo
Ministério Público do Trabalho, por iniciativa do Sindicato.
“Diante da intransigência
da Petrobras, foi deliberado o início do movimento
paredista. Alguns dos motivos da greve pela vida são
a ilegalidade da escala implementada pela Petrobras,
sem aprovação da categoria
e indo contra o Acordo Coletivo de Trabalho. Além da
implementação ilegal da escala maior que 14 dias embarcado, a Petrobras insiste
na posição de não emitir a
Comunicação de Acidente
de Trabalho (CAT), mesmo
quando é evidente que os
empregados foram contaminados dentro do seu ambiente de trabalho”, alegam
os dirigentes.

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 00.572.960/0001-26 - NIRE Nº 33.300.161.091
COMPANHIA FECHADA
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25.01.2021. Sumário.
Local, Data e Hora: na sede social da Companhia situada na Av. República
do Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301, parte, nesta cidade, em 25
de janeiro de 2021, às 15 horas. Acionistas: Presente o acionista único
SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada por seus Diretores, Srs. Jesus
Carmona Abrego e Patricio Mauro Zapata, representando a totalidade do
Capital Social, motivo pelo qual foi dispensada a Convocação. Mesa: Jorge
Alejandro Irribara - Presidente e Nicole Tranjan Hajj - Secretário. Ordem do
Dia: I) Aprovar o aumento do capital social no valor total de R$ 22.999.949,07
(vinte e dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e
quarenta e nove reais e sete centavos) e a consequente alteração do art. 5º
do Estatuto Social. Resoluções: I) Tendo em vista a proposta da Diretoria,
foi aprovado o aumento do capital social no montante de R$ 22.999.949,07
(vinte e dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e
quarenta e nove reais e sete centavos) mediante a emissão de 65.701
(sessenta e cinco mil e setecentos e uma) ações ordinárias nominativas
e sem valor nominal, ao preço de R$350,07 (trezentos e cinquenta reais
e sete centavos), visando registrar no capital de Yolanda Participações
S.A., os investimentos e obrigações relativos à Brascuba. A totalidade do
aumento do capital social será subscrito, em dinheiro, pela única Acionista,
Souza Cruz LTDA. Assim, o capital social passará de R$ 251.401.121,73
(duzentos e cinquenta e um milhões, quatrocentos e um mil, cento e vinte
e um reais e setenta e três centavos) dividido em 718.145 (setecentas e
dezoito mil, cento e quarenta e cinco) ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, para R$ 274.401.070,80 (duzentos e setenta e quatro
milhões, quatrocentos e um mil e setenta reais e oitenta centavos), dividido
em 783.846 (setecentos e oitenta e três mil e oitocentos e quarenta e seis)
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e, como consequência,
o art. 5º do Estatuto Social terá a seguinte redação: “Art. 5º - O capital
social da Sociedade é de R$ 274.401.070,80 (duzentos e setenta e quatro
milhões, quatrocentos e um mil e setenta reais e oitenta centavos), dividido
em 783.846 (setecentos e oitenta e três mil e oitocentos e quarenta e seis)
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal”. Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada a presente ata, que foi assinada pelo Acionista Único da
Sociedade. Declaro que a presente é cópia fiel ao original. Rio de Janeiro, 25
de janeiro de 2021. Nicole Tranjan Hajj - Procuradora. JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nome: YOLANDA PARTICIPAÇÕES
S.A. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 4025494 e data de
04/03/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

A FUP diz que a determinação da Petrobras vai
na contramão de recentes
decisões que apontam nexo entre a infecção e a atividade profissional, o que
pode caracterizar a contaminação pelo coronavírus
como doença laboral. A
categoria dos petroleiros
defende a adoção de escala
de no máximo 14 dias nas
plataformas, como determina lei e acordo coletivo
vigentes, testes de Covid-19
no meio e no fim da escala - atualmente a testagem é
feita somente no embarque
-, teste para pessoal que está
em terra e cumprimento de
todas as recomendações do
MPT, como o uso de máscaras de proteção PFF2 para todos os trabalhadores.
Contaminação
“Todas as semanas recebemos apelos desesperados
de trabalhadores e trabalhadoras denunciando casos de
Covid-19 em plataformas
da Bacia de Campos. São
pessoas que ficam 14 dias

ou mais nesses ambientes,
tempo suficiente para que
uma pessoa que chegue
contaminada a uma plataforma infecte várias outras.
Tem havido surtos em diversas unidades nos últimos
meses, com desembarque
urgente de dez, 20 ou mais
trabalhadores. Como a Petrobras pode negar que a
contaminação se deu na
plataforma e não considerar
como acidente de trabalho?
É negar o óbvio”, diz o coordenador geral do Sindipetro-NF, Tezeu Bezerra.
Segundo ele, há ainda
denúncias sobre riscos de
segurança de trabalhadores
de embarcações de serviços
submarinos e de mergulho.
Essas embarcações eram
para estar de 14 em 14 dias
no porto. Mas estão ficando 21 dias no mar e, devido
ao longo tempo, começam
a ter problemas de estabilidade. O contrato estipula
que as embarcações RSV/
SDSV têm que ir ao porto
de 14 em 14 dias para troca de turma da contratada e
para abastecimento.

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 00.572.960/0001-26 - NIRE Nº 33.300.161.091
COMPANHIA FECHADA
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04.12.2020.
Sumário. Local, Data e Hora: na sede social da Companhia situada na Av.
República do Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301, parte, nesta cidade,
em 4 de dezembro de 2020, às 10 horas. Acionistas: Presente o acionista
único SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada por seus Diretores, Srs.
Jesus Carmona Abrego e Patricio Mauro Zapata, representando a totalidade
do Capital Social, motivo pelo qual foi dispensada a Convocação. Mesa: Jorge
Alejandro Irribara - Presidente e Nicole Tranjan Hajj - Secretário. Ordem do
Dia: I) Aprovar o aumento do capital social no valor total de R$ 60.756.048,78
(Sessenta milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quarenta e oito reais
e setenta e oito centavos) e a consequente alteração do art. 5º do Estatuto
Social. Resoluções: I) Tendo em vista a proposta da Diretoria, foi aprovado
o aumento do capital social no montante de R$ 60.756.048,78 (Sessenta
milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quarenta e oito reais e setenta
e oito centavos) mediante a emissão de 173.554 (cento e setenta e três
mil, quinhentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias nominativas e sem
valor nominal, ao preço de R$350,07 (trezentos e cinquenta reais e sete
centavos), visando registrar no capital de Yolanda Participações S.A.,
os investimentos realizados para execução do Projeto Mariel em Cuba. A
totalidade do aumento do capital social será subscrito, em dinheiro, pela
única Acionista, Souza Cruz LTDA. Assim, o capital social passará de R$
190.645.072,95 (cento e noventa milhões, seiscentos e quarenta e cinco
mil e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) dividido em 544.590
(quinhentas e quarenta e quatro mil, quinhentas e noventa) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, para R$ 251.401.121,73 (duzentos e
cinquenta e um milhões, quatrocentos e um mil, cento e vinte e um reais e
setenta e três centavos) dividido em 718.145 (setecentas e dezoito mil, cento
e quarenta e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e, como
consequência, o art. 5º do Estatuto Social terá a seguinte redação: “Art. 5º - O
capital social da Sociedade é de R$ 251.401.121,73 (duzentos e cinquenta e
um milhões, quatrocentos e um mil, cento e vinte e um reais e setenta e três
centavos) dividido em 718.145 (setecentas e dezoito mil, cento e quarenta e
cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”. Nada mais havendo
a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi assinada pelo Acionista Único da
Sociedade. Declaro que a presente é cópia fiel ao original. Rio de Janeiro, 4 de
dezembro de 2020. Nicole Tranjan Hajj - Procuradora. JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nome: YOLANDA PARTICIPAÇÕES
S.A. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 3993026 e data de
04/01/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Três perguntas: o iuan digital lançado pela China
Por Jorge Priori

A

China foi o primeiro país a lançar a
sua moeda digital,
o iuan digital. Os principais países estão tentando
entender o que a China
está fazendo e os seus impactos. Inclusive, a própria
China. Um aspecto importante desse processo é que
o iuan digital não é o iuan.
Daqui a alguns anos, os dois
poderão ter valores diferentes.
Existe a possibilidade de
que, nos próximos anos,
uma pessoa que vá viajar
para Pequim compre iuans
digitais para levar em sua
viagem, não precisando
mais levar dinheiro físico.
Se isso for possível, imagine o que será das casas de
câmbio quando os Estados
Unidos ou a União Europeia lançarem suas moedas
digitais? Isso poderá ter
impacto nas próprias transferências internacionais de
dinheiro.
Por exemplo, pessoas físicas, que remetiam dinheiro
para o exterior através de
um banco, já estão transferindo com criptomoedas. De
uma forma mais simples,
rápida e, principalmente,
mais barata. E quando as
empresas descobrirem esse
caminho com as moedas
digitais dos países? O que
será das mesas de câmbio
dos bancos?
As possibilidades são
muitas, inclusive as que ainda não foram vislumbradas. Para que possamos
entender esse processo,
conversamos com Victor
Corazza Modena, consultor
e palestrante pela No Final

das Contas, head de Inovação na InterCoop e professor da rede IBE-FGV
O que é o iuan digital?
Como ele poderá ser utilizado? Quais são seus
impactos e consequências?
O iuan digital é a moeda
digital da China. Ele não
é uma criptomoeda, que
via de regra não é regulada por um banco central.
No caso do iuan digital,
ele é emitido e controlado pelo Banco Popular
da China, o banco central
chinês. Segundo as notícias oficiais, ele poderá
ser usado como uma
moeda em circulação,
para realização de pagamentos, por exemplo, ou
reserva monetária. Algumas empresas de tecnologia já participaram de
testes para pagamento de
colaboradores, fornecedores e prestadores de
serviços com iuan digital.
Apesar do lançamento,
tudo ainda é muito embrionário, pois eles ainda
estão fazendo muitos testes.
O iuan digital tem impacto direto no mercado de
criptomoedas. De certa forma, por mais que não seja
uma criptomoeda, ele traz
luz ao mercado de moedas
digitais, gerando um efeito
direto a médio prazo para
quem pensa em investir,
por exemplo, no mercado
chinês. Mais do que isso,
é uma forma bastante interessante do mercado de
criptomoedas ser mais explorado. Se até a moeda

UNITAXI - Cooperativa Central de Serviços das Cooperativas de Táxi Ltda.
CNPJ 26.132.312/0001-42
Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária
O Conselho de Administração, no uso de suas atribuições, convoca suas 04
(quatro) filiadas, no gozo de suas obrigações sociais, para Assembléia Geral
Ordinária, dia 13 de Maio de 2021, que se realizará na Rua Herculano Pena,
667, Cavalcante, às 7:00 horas em 1º convocação, com a presença mínima
de 2/3 das filiadas, ou às 8:00 horas em 2º convocação com presença
mínima de metade e mais uma das filiadas, ou às 9:00 horas em 3° e última
convocação com qualquer número de filiadas, em condições de votar,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Prestação de contas
dos exercícios de 2020, acompanhado de Demonstrativo de Resultados
e parecer do Conselho Fiscal; 2 - Eleições para Diretor Operacional e
Conselho Fiscal(02 membros). Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2021. Marcelo
de Carvalho Reis. Diretor Administrativo. Severino Vicente de Lima. Diretor
Financeiro. Ricardo Verardi Rodriguez. Diretor Comercial. Jose Carlos
Moreira Rodrigues. Diretor Operacional.
SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2
Edital de 2ª Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade de representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie
com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da
Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão”
e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, para a AGD,
nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em
vigor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie
com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição,
da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14,
conforme aditado (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, em 2ª convocação, no
dia 11/06/21, às 15h, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste edital, com voto proferido exclusivamente através da participação em AGD através do acesso indicado, a fim de deliberar
em Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Ratificar os atos, tomados pelo Agente Fiduciário em representação dos Debenturistas, e conforme indicação do assessor legal
da Emissão, que foram necessários para manutenção e preservação dos interesses
dos Debenturistas, até a data da AGD, no âmbito do processo de Obrigação de Não
Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara Empresarial
da Comarca da Capital do RJ/RJ (“Processo da Supervia”), assim como nos demais
processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da Supervia, tendo em
vista o cumprimento, pelo Agente Fiduciário, do disposto na Instrução CVM nº 583, arts
11, (ii) e 12, conforme relatório processual disponibilizado pelo Agente Fiduciário, através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br; (ii) Ratificar a
contratação de assistente técnico para perícia, tendo em vista a decisão judicial exarada
em 09/12/20 no Processo da Supervia, a ser escolhido dentre as 2 propostas disponíveis através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br, para o
auxílio na defesa integral dos interesses dos Debenturistas, no âmbito dos Processos
de Supervia; e (iii) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário, pratiquem
todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a Instrução
CVM Nº 625 de 14/05/20, a AGD será realizada por meio da plataforma eletrônica
Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles
que enviarem por correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br
os documentos de representação até o horário de início da Assembleia. Para os
fins acima, serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia
digitalizada do documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participantes
– cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia
digitalizada dos documentos do Debenturista. RJ, 29/04/21. Pentágono S.A. DTVM.

do maior país do mundo,
em termos populacionais, e
uma das maiores potências
econômicas já tem a sua
versão dentro desse mundo
virtual, as criptomoedas
também ganham força. Ao
mesmo tempo, este gigante
investindo e apostando em
sua moeda nacional digital,
movimenta todo o mercado
e as economias do mundo
inteiro.
O que o iuan digital
representa para a China?
Com o iuan digital, a China se coloca no mercado de
moedas digitais de uma forma bastante interessante.
Ela foi o primeiro país do
mundo a lançar uma moeda
digital pensando nessa nova
realidade. O iuan digital
representa para a China um
novo olhar, pois até alguns
meses atrás, pouca gente
sabia o nome da moeda
chinesa. Hoje, o mundo da
tecnologia está falando muito sobre o iuan digital. Ele
é um novo patamar para a
China em termos econômicos, e puxa junto o patamar
das criptomoedas. O mercado tecnológico chinês e
o mercado de criptomoedas
crescem juntos. Além disso,
financeiramente falando,
a expectativa é que o iuan
digital entre em circulação
nas plataformas de transação de moedas digitais, pois
já existe muito interesse de
investidores ao redor do
mundo para investir nessa
moeda.
Além disso, existe a possibilidade de maior captação de recursos por parte
do governo chinês e, de

certa forma, uma real possibilidade de desindexar
ou, pelo menos, diminuir a
influência do dólar na economia global. E isso é uma
tremenda preocupação para
o governo americano, na
medida em que o país pode
gerar dívida e emitir dinheiro porque a demanda global
pelo dólar é constante. Se o
dólar perder representatividade e atratividade global,
o risco para a economia
americana é brutal. A China
passa a ser uma importante
força monetária, além de
força econômica.
Outros países ou blocos econômicos, como
a União Europeia, estão
analisando a possibilidade de lançarem moedas digitais? E o Brasil?
Estão, mas ainda de uma
forma muito embrionária.
Os Estados Unidos e a
União Europeia estão entendendo o que a China
está fazendo. O governo de
Donald Trump, pela forma
como ele enxergava o mercado externo, deu muita
atenção ao trabalho da
China voltado para o iuan
digital, assim como a União
Europeia.
No Brasil, não existe
um estudo voltado para o
lançamento do real digital, mas acredito que existe
uma tendência de olhar
tecnológico para a nossa
moeda. Um exemplo disso
é o Pix. Por mais que o real
digital possa ser lançado no
longo prazo, o Brasil está de
olho no mercado tecnológico financeiro. Essa é uma
boa notícia.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S/A.
CNPJ Nº 12.261.588/0001-16 - NIRE 33.3.0029416-3
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021. Data,
hora e local: 30 de abril de 2021, às 10 horas, na sede social localizada na
Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Ataulfo de Paiva nº 204, 10º andar,
Leblon, CEP 22440-033, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. Convocação e
Presença: Independentemente de Convocação, nos termos do § 4º, do Artigo
124, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, com a presença unânime
dos acionistas, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas. Mesa:
Presidente: Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves e Secretário: Mariano
Augusto Cristovão de Andrade. Ordem do Dia: 1 - Apreciação das contas dos
administradores, exame e votação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020. 2 - Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020. 3- Reeleição dos membros do Conselho de Administração. 4 - Fixação da verba global anual para remuneração
da administração da Companhia. 4.1 Remuneração dos administradores nos
termos do art.152 da Lei 6.404/76 e 5 - Lavratura da ata. Deliberações tomadas
por unanimidade, sem quaisquer ressalvas: Deliberação nº 1: Dispensada
a leitura do Relatório da Diretoria, do Balanço Geral e demais Demonstrações
Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 por
já serem do conhecimento de todos os acionistas, sendo as contas dos administradores e demonstrações financeiras aprovadas sem ressalvas. O Balanço
da Sociedade foi publicado no dia 01/04/2021 no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro, páginas 60 e 61 - parte V e no jornal Monitor Mercantil, páginas 8
e 9, na mesma data. Deliberação nº 2: Sobre o prejuízo líquido do exercício
de 2020, no valor de R$15.954,56 (quinze mil, novecentos e cinquenta e quatro
reais e cinquenta e seis centavos) foi deliberada a destinação à reserva de lucros. Deliberação nº 3: Os acionistas deliberaram pela reeleição dos membros
do Conselho de Administração, para o mandato de 02 (dois) anos, permitida a
reeleição. Assim, o referido órgão permanecerá com a seguinte composição: i)
para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. MARCOS DUARTE SANTOS, com endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro
à Av. Ataulfo de Paiva, 204 – 10º andar (parte), Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP
22440-033, inscrito no CPF sob o n° 014.066.837-36; ii) para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. CLÁUDIO JOSÉ CARVALHO
DE ANDRADE, com endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro
à Av. Ataulfo de Paiva, 204 – 10º andar (parte), Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP
22440-033, inscrito no CPF sob o n° 595.998.045-20; e iii) o Sr. ANDRÉ PINES,
com endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro à Av. Ataulfo de
Paiva, 204 – 10º andar (parte), Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22440-033,
inscrito no CPF sob o n° 016.700.107-83, como Conselheiro. Os membros ora
eleitos, presentes a este ato, individualmente, declaram que não estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade, conforme Termo de Posse lavrado em Livro próprio
(Anexos). Deliberação nº 4: Os administradores expressamente renunciam a
qualquer direito ao recebimento de remuneração (honorários) para o exercício
de 2021, com aprovação unânime dos acionistas. 4.1 – Os administradores
expressamente renunciam a qualquer direito ao recebimento de remuneração
(honorários) no período para o qual foram reeleitos, com aprovação unânime
dos acionistas nos termos do artigo 152 da lei nº 6.404/76. Deliberação nº
5: Aprovar a lavratura da presente ata de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 130 da lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi aprovada pela unanimidade dos
acionistas da Companhia e que segue assinada por todos e pelo presidente e
secretário. Assinaturas: Acionistas: MARCOS DUARTE SANTOS (acionista
e Presidente do Conselho de Administração); CLÁUDIO JOSÉ CARVALHO
DE ANDRADE (acionista e Vice Presidente do Conselho de Administração)
e ANDRÉ PINES (acionista e conselheiro do conselho de Administração). Diretores presentes: CARLOS EDUARDO PARENTE DE OLIVEIRA ALVES
(DIRETOR PRESIDENTE); MARIANO AUGUSTO CRISTOVÃO DE ANDRADE (DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES); CONRADO VALIANTE DA ROCHA (DIRETOR). Certificamos que a presente é cópia fiel extraída
do Livro próprio da Sociedade. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. Carlos
Eduardo Parente de Oliveira Alves - Presidente da Mesa; Mariano Augusto
Cristovão de Andrade - Secretário da Mesa.

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
BANGU - ACERB - CNPJ 28.936.920/0001-35
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A Associação Comercial e Empresarial da Região de Bangu - ACERB convoca os conselheiros da ACERB e todos os seus associados para as
Assembleias Geral Ordinária e Assembleia geral Extraordinária para a
eleição do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Presidente e Vice-Presidente do Conselho Diretor 2021/2023 no dia 18 de maio de 2021 às 18h
em primeira convocação e às 19h em segunda convocação para Assembléia Geral Ordinária e para a Assembléia Geral Extraordinária às 20h em
primeira convocação e às 20h30 em segunda convocação em sua sede
própria na Av. Santa Cruz, 4.425 salas 201/202/203 - Bangu
Marcelino D’Almeida
Presidente

EDIFÍCIO PERSONNALITÉ LUXURY APARTMENTS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Na qualidade de administradores e seguindo instruções do Sr Síndico,
convocamos os Srs Condôminos do Edifício Personnalité Luxury Apartments
situado na Rua Araguaia nº1475, Freguesia, Jacarepaguá/RJ, para
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 11/05/2021 (3ª feira), nas
dependências do próprio prédio, às 18:00hs em 1ª convocação ou, na falta de
número legal, às 18:30hs em 2ª e última convocação, com qualquer número de
Condôminos presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1.
Dar ciência aos condôminos sobre o Decreto Municipal 48.761 de 15/04/2021
vedando AGO’s presenciais; 2. Aprovação das contas referente aos meses de
julho/2020 até fevereiro/2021, inclusive. 3. Aprovação da previsão orçamentária
para o período de 2021/2022 (anexa); 4. Eleição de Síndico; 5. Eleição dos
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; 6. Avaliação da supressão
de um funcionário e da escala implementada na portaria do condomínio; 7.
Apresentação do projeto com alteração de uso do “apartamento do porteiro”, que
é enviado em anexo; 8. Aprovação das obras para implementação do projeto
acima mencionado; 9. Assuntos gerais. Os Condôminos poderão se fazer
representar por procuradores devidamente habilitados, mediante procuração
original, com firma reconhecida (Código Civil, art.654, §2º). Esclarecemos aos
Senhores Condôminos ou seus representantes que não poderão votar nas
deliberações da Assembleia e delas participarem, caso não estejam em dia
com os pagamentos condominiais (Art. 1.335, inciso III, Código Civil).
Atenciosamente
Departamento de Condomínio - Carlos Alberto C. Santos

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES
DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS
S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos
termos das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 11ª e 12ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de
Securitização”), vem pela presente, convocar os Titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia
Geral”) a se realizar no dia 20/05/2021 às 15 horas, de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo
o acesso disponibilizado individualmente, pela Securitizadora aos Titulares
dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), para deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: (i) Tendo em vista a repactuação aprovada pelos
Titulares dos CRI na Assembleia Geral de Titulares dos CRI realizada em 24
de junho de 2020 (“AGT 24/06/2020”) e que na referida assembleia, segundo o entendimento do Agente Fiduciário, não constou de forma clara: (a) as
novas datas das parcelas de pagamento de principal e juros dos CRI (“Fluxo
de Pagamento”); (b) a alteração da Data de Vencimento dos CRI, conforme
definido no Termo de Securitização; (c) a definição do termo “arrecadação”
para recomposição da Reserva de Liquidez, para que seja dada ciência que
este faz referência a arrecadação dos Créditos Imobiliários, conforme definido no Termo de Securitização; e (d) a definição de que a concessão do
período de carência foi apenas para o pagamento de principal e juros dos
CRI nos meses de junho, julho e agosto de 2020 e para o pagamento de
principal dos CRI nos meses de setembro, outubro e novembro de 2020 e não
para o pagamento dos Créditos Imobiliários pelos devedores. Assim, mediante o exposto acerca dos itens acima que não constaram de forma explicita
em ata, deliberar acerca das alterações das deliberações tomadas na AGT
24/06/2020 para aprovação expressa: (a) do Fluxo de Pagamento; (b) da alteração da Data de Vencimento dos CRI; (c) da definição do termo “arrecadação”; (d) a ratificação do período de carência dos CRI. (ii) Declaração ou
não do vencimento antecipado da Emissão, em virtude do descumprimento
do Procedimento de Substituição dos Compromissos de Compra e Venda
desenquadrados, conforme definido na cláusula 9.7 do Contrato de Cessão
de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado 21 de fevereiro de 2018
(“Contrato de Cessão”), bem como a obrigação de recomposição da Reserva
de Liquidez da Emissão, por parte da SKY Empreendimentos Imobiliários Sul
de Minas Ltda., CNPJ/ME nº 19.721.607/001-99, SKY Construções Empreendimentos Jardim Europa Alpinópolis Ltda., CNPJ/ME nº 23.428.740/0001-29 e
SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa
Ltda., CNPJ/ME nº 18.606.502/0001-26 (“Cedentes”) nos termos da cláusula
9.1, item (i) do Contrato de Cessão e da cláusula 3.3.2 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Contratos
de Alienação de Imóveis, celebrado em 21 de fevereiro de 2018 (“Contrato de
Cessão Fiduciária”); (iii) Deliberação acerca das medidas a serem tomadas
pela Emissora em virtude do resultado da deliberação constante no item (ii)
da Ordem do Dia, incluindo a contratação de assessor legal para ajuizamento
das medidas de excussão das garantias da Emissão, caso haja a declaração
de vencimento antecipado. Na hipótese da não declaração de vencimento
antecipado da Emissão, os Titulares dos CRI deverão orientar a Emissora
sobre quais medidas deverão ser por esta tomadas, inclusive, eventualmente,
poderão apresentar proposta de repactuação da Emissão a ser apresentada
para aprovação das Cedentes. Caso haja a deliberação pela apresentação
de proposta de repactuação da Emissão aos Cedentes, a Emissora deverá
apresentar previamente aos Titulares dos CRI os exatos termos da proposta
e convocar nova Assembleia Geral, ocasião em que a aprovação da referida proposta será deliberada; (iv) Deliberar sobre a solicitação das Cedentes,
para alteração da cláusula 4.1.3.2 e subsequentes do Termo de Securitização, passando o índice de atualização monetária dos CRI, de IGP-M/FGV
para IPCA/ IBGE, sendo certo que os Titulares dos CRI deverão informar na
Assembleia a data na qual passará a valer a alteração, caso aprovado este
item; (v) Caso aprovados os itens acima da Ordem do Dia, autorização para
que a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive a formalização
de aditamentos aos Documentos da Emissão; A Emissora esclarece ainda
que, conforme o disposto no item (i) da Ordem do Dia, será necessário aos
Titulares de CRI, presentes na AGT, a ratificação das deliberações tomadas
na AGT 24/06/2020, em virtude da constatação feita pelo Agente Fiduciário, de que a ata da AGT 24/06/2020 não foi suficientemente clara quanto às
referidas deliberações. As deliberações constantes nos itens (ii), (iv) e (v)
da Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares
dos CRI que representem 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em
circulação, nos termos da Cláusula 10.10 do Termo de Securitização. Com
relação as deliberações constantes nos itens (i) e (iii) da Ordem do Dia, para
serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI que representem 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação, nos termos da cláusula 10.11
do Termo de Securitização. Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem do
Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Em linha com a Instrução
nº 625 da CVM de 14 de maio de 2020, a Assembleia será realizada por
meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico
ri@reit.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br, os documentos
que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos CRI ou os
documentos que comprovem sua condição de Titulares dos CRI, até o horário
da Assembleia Geral. Os documentos e informações relacionados à Ordem
do Dia, encontram-se à disposição para consulta dos Titulares dos CRI na
sede da Emissora e no endereço eletrônico www.reit.net.br, mediante senha a
ser disponibilizada pela Emissora aos Titulares dos CRI que a solicitarem por
escrito por correio eletrônico ri@reit.com.br. Para os fins acima, serão aceitos
como documentos de representação: participante pessoa física – cópia
digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular do CRI; e a) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove
a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada de documento
de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador,
cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono
bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada
dos documentos do Titular do CRI. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2021.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 1º, 2 e 3 de maio de 2021 l Monitor Mercantil

ABARÉ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 07.728.712/0001-70
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
e 2019. Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. A DIRETORIA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante

2020

2019
32
11
43

Ativo não circulante
Adiantamentos para futuro aumento de capital
Investimentos
Total do ativo não circulante
Total do ativo

1.000
149.362
150.362
150.405

38
15
53

28.503
220.489
248.992
249.045

Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Dividendos a Pagar
Contas a Pagar
Total do Passivo circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Efeitos de transação de capital
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Adiantamento para futuro aumento de capital
Total do patrimônio líquido e do adiantamento para
futuro aumento de capital
Total do passivo e do patrimônio líquido

2020
15
1
16
379.447
3.626
(233.704)
149.369
1.020
150.389
150.405

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

2020
2019
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
(80)
(32)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro
2019
e dos investimentos
(80)
(32)
(243)
4
15 Resultado financeiro
(28.148)
(29.843)
1 Resultado de equivalência patrimonial
(28.471)
(29.871)
16 Prejuízo líquido do exercício
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS
453.765
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)
3.626
2020
2019
(269.530)
(28.471)
(29.871)
187.861 Prejuízo líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
61.168
Resultado abrangente total do exercício
(28.471)
(29.871)
249.029
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
249.045
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E ADIANTAMENTO
PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de Reais)

2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício
(28.471)
Efeitos de
Total do
Adiantamento
Total do patrimônio líquido Ajustes para conciliar o prejuízo líquido do exercício ao
Capital
transação
Prejuízos
patrimônio
para futuro
e do adiantamento para
caixa consumido pelas atividades operacionais:
social
de capital acumulados
líquido
aumento de capital futuro aumento de capital
Resultado de equivalência patrimonial
28.148
Saldos em 31 de dezembro de 2018
444.138
3.626
(239.659)
208.105
6.453
214.558
(323)
Adiantamento para futuro aumento de capital
64.342
64.342
(Aumento)
redução
de
ativos
e
aumento
(redução)
Aumento de capital
9.627
9.627
(9.627)
de passivos
Prejuízo do exercício
(29.871)
(29.871)
(29.871)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
453.765
3.626
(269.530)
187.861
61.168
249.029 Outros ativos e passivos
Parcela cindida conforme AGE de 15.01.2020
(114.275)
64.297
(49.978)
(49.978) Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades
operacionais
(323)
Adiantamento para futuro aumento de capital
(20.191)
(20.191)
Fluxos
de
caixa
das
atividades
de
investimentos
Aumento de capital
39.957
39.957
(39.957)
Prejuízo do exercício
(28.471)
(28.471)
(28.471) Adiantamentos para futuro aumento de capital em
investidas
24.840
Saldos em 31 de dezembro de 2020
379.447
3.626
(233.704)
149.369
1.020
150.389
Aumento de capital nas investidas
(4.332)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades
20.508
1. Contexto Operacional: A Abaré Participações S.A. ("Companhia") tem circulantes: são apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando de investimentos
por objeto social exclusivo a participação em outras sociedades como sócia, aplicáveis, os rendimentos e as variações incorridas. c) Investimentos: Os Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
quotista ou acionista. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: investimentos estão registrados pelo método de equivalência patrimonial. Adiantamento para futuro aumento de capital de acionista (60.148)
As demonstrações financeiras da Companhia são de responsabilidade d) Passivos circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou Aumento de capital de acionista
39.957
da Administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades
contábeis adotadas no Brasil, que englobam as alterações da Lei das e variações monetárias incorridas. 4. Capital Social: O capital social, de financiamentos
(20.191)
Sociedades por Ações e os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, está dividido
(6)
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). 3. Resumo das Principais em 46.758.096 ações, sendo 23.379.048 ações ordinárias e 23.379.048 Redução no caixa e equivalentes de caixa
38
Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado: O resultado é determinado ações preferenciais (35.900.206 ações, sendo 17.950.103 ações ordinárias e Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
32
em conformidade com o regime de competência. b) Ativos circulantes e não 17.950.103 ações preferenciais em 31 de dezembro de 2019).
Diretoria
José Roberto Marinho
Diretor Presidente

2019
(29.871)
29.843
(28)
810
782
(23.717)
(41.433)
(65.150)
54.715
9.627
64.342
(26)
64
38

Técnico em Contabilidade
Jorge Luiz de Barros Nóbrega
Diretor

Sparta 300 Participações S.A.

Eliana Pereira Mariano
Técnico em Contabilidade CRC-RJ 050911/0-3

(anteriormente denominada CL RJ 003 Empreendimentos e Participações S.A.) CNPJ nº 35.577677/0001-71
Demonstrações dos Resultados
Balanços Patrimoniais - Em 31/12/2020 e 2019
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercício findo em 31/12/2020 e período de 25/10/2019 a 31/12/2019
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Exercício findo em 31/12/2020 e período de 25/10/2019 a 31/12/2019
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2020
2019
Capital
Total do
Nota
2020
2019 Lucro líquido do exercício
social
Capital a Patrimônio
integralizado integralizar
Líquido
Ativo Circulante
As notas explicativas da administração são parte integrante das
Saldos em 25 de outubro de 2019
Caixa e equivalentes de caixa
4
10
10
demonstrações financeiras.
(data da constituição)
Contas a receber de acionistas
90
90
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Transações com acionista:
Exercício findo em 31/12/2020 e período de 25/10/2019 a 31/12/2019
Aporte de capital
10
10
Total do ativo
100
100
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Capital a integralizar
90
90
Patrimônio líquido
10
90
100
2020 2019 Saldos em 31 de dezembro de 2019
- Transações com acionista:
Capital Social
6
10
10 Lucro líquido do exercício
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados
Saldos em 31 de dezembro de 2020
10
90
100
Capital Social a integralizar
6
90
90 para resultado do período em exercícios subsequentes
Outros resultados abrangentes
As notas explicativas da administração são parte integrante das
Total do patrimônio líquido
100
100 Total de outros resultados abrangentes do exercício
demonstrações financeiras.
As notas explicativas da administração são parte integrante das
As notas explicativas da administração são parte integrante das
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
demonstrações financeiras.
demonstrações financeiras.
Exercício findo em 31/12/2020 e período de 25/10/2019 a 31/12/2019
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Notas Explicativas - Exercício findo em 31/12/2020 e período de 25/10/2019 a 31/12/2019
1. Contexto operacional: A Sparta 300 Participações S.A., anteriormente mente atribuíveis a sua aquisição ou emissão são adicionados ou reduzidos.
2020 2019
denominada “CL RJ 003 Empreendimentos e Participações S.A.”, (“Cia.” ou Classificação e mensuração subsequente: Ativos e passivos financeiros
Fluxos de caixa das atividades operacionais
“Sparta”) é uma S.A. de capital fechado, constituída em 25/10/19, com sede são geralmente, classificados como subsequentemente mensurados ao cusResultado antes dos tributos sobre o lucro
no município do RJ/RJ que tem como objetivo de administrar e desenvolver to amortizado, exceto em determinadas circunstâncias, que incluem deterAjustes para reconciliar o lucro ao fluxo de caixa das
projetos de geração de energia convencional e renovável. Em 11/03/20, foi minados ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
atividades operacionais:
aprovada em AGE a alteração da denominação social da Cia. para Sparta 300 Quando ativos e passivos financeiros mensurados a custo amortizado têm
Variações nos ativos e passivos
Participações S.A.. A Cia. encontra-se em fase pré operacional, aguardando seus termos contratuais modificados e tal modificação não for substancial, Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados
oportunidades de mercado para iniciar suas atividades. 2. Base de elabora- seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa
(consumidos) pelas atividades operacionais
ção e apresentações das Dfs.: 2.1 Declaração de conformidade e base de sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
elaboração: As dfs. da Cia. referentes aos exercícios findos em 31/12/20 e entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação Fluxo de atividades de financiamentos
2019, foram elaboradas de acordo com as IFRS emitidas pelo IASB e também não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior
Integralização de capital social
- 10
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do períoCaixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos
- 10
pronunciamentos contábeis, orientações e interpretações emitidos pelo CPC do. Instrumentos financeiros derivativos são mensurados subsequentemente
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa
- 10
e aprovados pelo CFC. As principais políticas contábeis aplicadas na prepara- ao valor justo por meio do resultado. A administração dos instrumentos finanDemonstração do aumento de caixa e equivalentes de caixa
ção dessas demonstrações financeiras estão apresentadas na Nota 3. As dfs. ceiros é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos,
No início do exercício
10
foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por certos instrumentos visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste
No final do exercício
10 10
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa
- 10
financeiros mensurados pelo valor justo. O custo histórico geralmente é ba- em acompanhamento permanente das taxas contratadas frente as vigentes
seado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. Adicio- no mercado. A Cia. não efetua aplicações de caráter especulativo com insAs notas explicativas da administração são parte integrante das
trumentos
financeiros
derivativos
ou
quaisquer
outros
ativos
de
risco,
sendo
nalmente, a Cia. considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica
demonstrações financeiras.
OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas essa determinação prevista na política de aplicações financeiras vigente. Os
Relação de
dfs.. Dessa forma, as informações relevantes próprias das dfs. estão sendo valores justos são determinados com base nos preços de mercado, quando representados da seguinte forma:
Investimento 31/12/2020 31/12/2019
evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. disponíveis, ou na sua falta, no valor presente de fluxos de caixa futuros es- Ativo
Na preparação destas dfs., as mesmas políticas contábeis foram aplicadas perados. Segue abaixo a característica de cada classificação: (i) Custo amor- ENEVA S.A. [Contas a receber de
Acionista
90
90
nos exercícios apresentados. A emissão destas dfs. reapresentada foi auto- tizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa acionista] (a)
rizada pela Administração em 27/04/21. 2.2 Mudanças nas práticas contá- contratual resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal (a) Trata-se de contas a receber de acionistas decorrente de ações subscritas
beis e divulgações: A Cia. adotou sem impactos significativos, as alterações em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva manter o ativo para mas ainda não integralizadas.
ao CPC 15/IFRS 3 sobre definição de um negócio, e as alterações ao CPC receber seus fluxos de caixa contratuais; (ii) Valor justo por meio de outros re- Remuneração dos membros da Diretoria: De acordo com a Lei 6.404/1976 e
48/IFRS 9 e CPC 40/IFRS 7 sobre Reforma da Taxa de Juros de Referência sultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo com o estatuto social da Cia., é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia
a partir de 1º/01/20. Uma série de outras novas normas também entraram em fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de principal e juros Geral, fixar o montante global da remuneração anual dos administradores, cavigor a partir de 1º/01/20, mas não afetaram as demonstrações financeiras sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva bendo ao Conselho de Administração da Controladora efetuar a distribuição da
da Cia.. A partir de 1º/01/21, as normas “CPC 06 (R2) – Arrendamentos” e tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto a sua ven- verba entre os mesmos. Durante os exercícios de 2020 e 2019 a administração
do “CPC 48 – Instrumentos Financeiros” foram alteradas conforme minuta da, bem como investimentos em instrumentos patrimoniais não mantidos para da Cia. foram realizadas diretamente pela Controladora. Assim sendo, não foram
de revisão de pronunciamentos técnicos nº 17, os quais não foram adotados negociação nem contraprestação contingente, que no reconhecimento inicial, incorridos gastos com remuneração desses administradores pela Cia.. 7. Patriantecipadamente pela Cia. e não terão impacto significativo nas dfs.. 3. Resu- a companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações subse- mônio líquido: Capital social: Em 31/12/20 e 2019, o capital social da Sparta
mo das principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas em quentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes; e 300 Participações S.A. corresponde a R$ 100, sendo composto por R$ 1 cada
detalhes abaixo têm sido aplicadas pela Cia. de maneira consistente a todos (iii) Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta ação, sendo R$ 10,00 integralizados. A seguir a distribuição das ações da Cia.:
os exercícios apresentados nessas dfs.. 3.1 Moeda funcional e de apresen- categoria geralmente inclui instrumentos financeiros derivativos. A descrição
2020 Ações ordinárias
tação: As dfs. são apresentadas em de Reais (R$), que é a moeda funcional dos saldos contábeis consolidados dos instrumentos financeiros inclusos nos
Quantidade
%
Acionista
e de apresentação da Cia.. 4. Caixa e equivalentes de caixa: Prática con- balanços patrimoniais está apresentada a seguir:
Eneva S.A.
100
100%
2020
2019
tábil: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários
100
100%
Total
Valor
Valor
Valor
Valor
e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos origi2019 Ações ordinárias
justo por
justo
justo por
justo
nais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo
Acionista
Quantidade
%
meio do
por
meio do
por
demonstrados na data do balanço a valor justo.
Leonardo Luis do Carmo
50
50%
Custo resultado meio do
Custo resultado meio do
2020
2019
50
50%
abran- resulta- To- Amor- abrangen- resulta- To- Cristina da Silva de Camargo
AmorCaixa e bancos (a)
10
10
100
100%
gente
do tal tizado
te
do tal Total
tizado
10
10
Em 11/03/20, Leonardo Luis do Carmo e Cristina da Silva de Camargo trans(a) Representam valores em depósito em instituição financeira de primeira Ativos financeiros
Caixa e
feriram a totalidade das ações da Cia. para a Eneva S.A..
linha - Banco do Brasil S.A.
5. Instrumentos financeiros e Gerenciamento de Risco: Instrumento finan- equivalente
Diretoria
10
- 10
10
- 10
ceiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para uma entida- de caixa
Pedro Zinner - Diretor Presidente
de e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade. Contas a
Marcelo Habibe - Diretor Financeiro
Prática contábil: Um ativo e um passivo financeiro são reconhecidos quando receber de
90
- 90
90
- 90
Controller
uma entidade se tornar parte das disposições contratuais de um instrumen- acionista
100
- 100 100
- 100
to financeiro. Exceto para contas a receber de clientes sem componente de Total
Ana Paula Alves do Nascimento - CRC-RJ 086983/O-0
financiamento significativo, os ativos e passivos financeiros são inicialmente 6. Partes relacionadas: Prática contábil: A Cia. é administrada pela DiretoContador
mensurados a valor justo e, caso não sejam classificados como mensurados ria Executiva de acordo com as atribuições e poderes conferidos em Estatuto
ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam direta- Social. Em 31/12/20 e 2019, o saldo do ativo com partes relacionadas estão
Bruno Campelo de Azevedo - CRC-RJ 106648/O-9
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Diretores e Acionistas da Sparta 300 Participações S.A.. Rio de Janeiro – RJ da capacidade da Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo
Opinião: Examinamos as dfs. da Sparta 300 Participações S.A. (“Cia.”), que assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia.. •
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/20 e as respectivas demons- base contábil na elaboração das dfs., a não ser que a administração pretenda Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis auditores pela auditoria das dfs.: Nossos objetivos são obter segurança de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as dfs. aci- razoável de que as dfs., tomadas em conjunto, estão livres de distorção rema referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, levante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
a posição patrimonial e financeira da Cia. em 31/12/20, o desempenho de de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operasuas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com cional da Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chade acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as IFRS emiti- as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even- mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
das pelo IASB. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes nas dfs. ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili- de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as de- auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das dfs.”. Somos cisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas dfs.. Como futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional.
independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevan- parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio- • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das dfs., inclusive
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro- nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo as divulgações e se as dfs. representam as correspondentes transações e os
fissionais emitidas pelo CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria riscos de distorção relevante nas dfs., independentemente se causada por Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsa- fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resbilidades da administração pelas dfs.: A administração é responsável pela posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e su- alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
elaboração e adequada apresentação das dfs. de acordo com as práticas con- ficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
tábeis adotadas no Brasil e com as IFRS emitidas pelo IASB, e pelos controles relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a internos que identificamos durante nossos trabalhos.
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica- Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021.
dfs. livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento KPMG Auditores Independentes CRC SP-014428/O-6 F-RJ
ou erro. Na elaboração das dfs., a administração é responsável pela avaliação dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi- Luis Claudio França de Araújo - Contador CRC RJ- 091559/O-4
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Leilão da Cedae rende R$ 22,6 bilhões

A

pós algumas ações
para impedir a realização e liminares para garantir a realização, o leilão de concessão
da Companhia Estadual de
Águas e Esgotos (Cedae)
do Rio de Janeiro aconteceu nesta sexta-feira na
Bolsa de Valores de São
Paulo, a B3. Fornecedora

de uma água de péssima
qualidade, a Cedae necessita de mudanças profundas. A empresa fornece essa água para 35 municípios
e para a venda foi dividida
em quatro blocos.
O bloco 1 foi arrematado pelo consórcio Aegea,
por R$ 8,2 bilhões, com
ágio de 103,13%. O blo-

co 2 ficou com o consórcio Iguá Projetos, por R$
7,286 bilhões, com ágio de
129,68%. O bloco 3 não
obteve proposta, pois o
único interessado, o consórcio Aegea, não prosseguiu na oferta. O bloco 4 foi arrematado pelo
consórcio Aegea por R$
7,203 bilhões, com ágio

de 187,75%.
Os vencedores do leilão deverão universalizar
o fornecimento de água e
esgoto para mais de 12,8
milhões de pessoas em até
12 anos, objetivo previsto
no novo marco regulatório
do saneamento. O projeto
deve gerar 45 mil empregos e investimentos de

cerca de R$ 30 bilhões.
O bloco 1 inclui a zona
sul do município do Rio,
o município de São Gonçalo e mais 16 municípios
do interior do estado. O
bloco 2 inclui os bairros
cariocas de Barra da Tijuca e Jacarepaguá, mais
os municípios de Miguel
Pereira e Paty do Alfe-

res. O bloco 3, que não
foi arrematado, inclui os
bairros da zona oeste do
Rio, mais seis municípios
do interior e da região
metropolitana.
O bloco 4 inclui os bairros do centro e da zona
norte da capital, mais oito municípios da Baixada
Fluminense.

IMAGINA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 04.011.895/0001-10
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e
2019. Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. A DIRETORIA

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)
2020
2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício
(21.146) (21.627)
Ajustes para conciliar prejuízo líquido do exercício ao caixa
consumido pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial
20.943 21.419
(203)
(208)
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Outros ativos e passivos
(15)
796
Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades
operacionais
(218)
588
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Adiantamentos para futuro aumento de capital em investidas (4.314) (8.572)
Aumento de capital nas investidas
(10.625) (40.456)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos
(14.939) (49.028)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Adiantamento para futuro aumento de capital de acionista
10.805 39.166
Aumento de capital de acionista
4.313 9.274
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos
15.118 48.440
Redução no caixa e equivalentes de caixa
(39)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
100
100
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
61
100

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
(Em milhares de reais)
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)
Ativo
2020
2019
Ativo circulante
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
61
100 Despesas operacionais
Dividendos a receber
1
1
Despesas gerais e administrativas
(204)
(209)
Outros ativos circulantes
40
25 Prejuízo operacional antes do resultado financeiro e dos
Total do ativo circulante
102
126 investimentos
(204)
(209)
Ativo não circulante
Receita financeira
1
1
Adiantamentos para futuro aumento de capital
10.625 10.045
Resultado de equivalência patrimonial
(20.943) (21.419)
Investimentos
125.006 181.569
(21.146) (21.627)
Imobilizado
2.357
2.357 Prejuízo líquido do exercício
Total do ativo não circulante
137.988 193.971
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Total do ativo
138.090 194.097
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)
2020
2019
Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
2020
2019
Dividendos a pagar
7
7 Prejuízo líquido do exercício
(21.146) (21.627)
Contas a Pagar
3
3
Outros resultados abrangentes
Total do passivo circulante
10
10
(21.146) (21.627)
Resultado abrangente total do exercício
Patrimônio líquido
Capital social
262.046 312.684
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL EM 31 DE DEZEMBRO
Efeitos de transação de capital
3.626
3.626
(Em milhares de reais)
Prejuízos acumulados
(138.397) (165.113)
Efeitos de
Total do Adiantamento para Total do patrimônio líquido
Total do patrimônio líquido
127.275 151.197
Capital transação de Prejuízos patrimônio futuro aumento de e do adiantamento para
Adiantamento para futuro aumento de capital
10.805 42.890
social
capital
acumulados líquido
capital
futuro aumento de capital
Total do patrimônio líquido e do adiantamento para futuro
303.410
3.626
(143.486)
163.550
3.724
167.274
aumento de capital
138.080 194.087 Saldos em 31 de dezembro 2018
Adiantamento para futuro aumento de capital
48.440
48.440
Total do passivo e do patrimônio líquido
138.090 194.097
Aumento de capital
9.274
9.274
(9.274)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
Prejuízo do exercício
(21.627)
(21.627)
(21.627)
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Saldos em 31 de dezembro 2019
312.684
3.626
(165.113)
151.197
42.890
194.087
(Em milhares de reais)
Parcela cindida conforme AGE de 15.01.2020
(97.841)
47.862
(49.979)
(49.979)
1. Contexto Operacional: A Imagina Participações S.A. (“Companhia”) tem por
Adiantamento para futuro aumento de capital
15.118
15.118
objeto social exclusivo a participação em outras sociedades como sócia, quotista ou
Aumento de capital
47.203
47.203
(47.203)
acionista. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações
Prejuízo do exercício
(21.146)
(21.146)
(21.146)
financeiras da Companhia são de responsabilidade da Administração e estão Saldos em 31 de dezembro 2020
262.046
3.626
(138.397)
127.275
10.805
138.080
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
englobam as alterações da Lei das Sociedades por Ações e os pronunciamentos quando aplicáveis, os rendimentos e as variações incorridas. c) Investimentos: aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. 4.
técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). 3. Os investimentos estão registrados pelo método de equivalência patrimonial. d) Capital Social: O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda
Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado: O Imobilizado: É registrado ao custo de aquisição, deduzido do custo de depreciação, corrente do país, está dividido em 28.818.845 ações, sendo 10.208.709 ações
resultado é determinado em conformidade com o regime de competência. b) Ativos à exceção de terrenos, que não são depreciados. e) Passivos circulantes: São ordinárias e 18.610.136 ações preferenciais (19.415.860 ações, sendo 6.877.821
circulantes e não circulantes: são apresentados pelo valor de realização, incluindo, demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando ações ordinárias e 12.538.039 ações preferenciais em 31 de dezembro de 2019).
DIRETORIA

João Roberto Marinho
Diretor Presidente

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Jorge Luiz de Barros Nóbrega
Diretor

Eliana Pereira Mariano
Técnico em Contabilidade CRC-RJ 050911/0-3

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rio de Janeiro, 29/04/2021. A Diretoria. (valores são expressos em milhares de reais).
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12 (Em MR$)
Balanços Patrimoniais em 31/12 (Em MR$)
Controladora Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2020
2019 2020
2019
2020
2019
2020
2019 Lucro líquido antes do
11.987 3.450 12.460 5.898
2020
2019
2020
2019 Passivo
221.898 209.838 155.223 151.716 imposto de renda e da contribuição social
2.751 2.928 4.516 4.932
118.932 108.345 49.766 47.315 Ajustes: Depreciação e amortização
Ativo
221.898 209.838 155.223 151.716 Passivo circulante
843
216
878
Fornecedores
2.716
2.050
6.048
4.413 Baixa/Impairment ativo imobilizado e intangível
Ativo circulante
57.216 46.920 87.952 84.987 Financiamentos / Empréstimos
557
12.264
9.757 12.264
9.757 Perda na venda de ativo imobilizado e intangível
(249) (3.987) (1.847) (780)
Caixa e equivalentes de caixa
14.464
609 14.613
881 Salários, encargos sociais e trabalhistas
904
876
2.483
3.092 Resultado da equivalência patrimonial
Constituição / (reversão) de provisão
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
77
186
400
Títulos e valores mobiliários
8.853
5.137
8.942
5.490
para créditos de liquidação duvidosa
(1.031) (433) (1.031) (433)
Outros tributos a recolher
327
328
593
666
Contas a receber
22.001 19.398 22.372 22.121 Direitos autorais a pagar
3.450
2.058
8.948
7.615 Constituição / (reversão) de provisão
para perdas no estoque
(2.328)
157 (1.615)
948
2.341
1.082
Estoques
9.114 11.757 35.361 46.182 Contas a pagar por aquisição de direito de uso
Dividendos a pagar
13.823 11.285 13.823 11.285 Constituição / (revesão) de provisão
para contingência
17
(8) (294)
57
Tributos a recuperar
253
362
1.548
958 Partes relacionadas
82.307 76.186
2.281
2.281
2.448 Juros sobre aquisição
Partes relacionadas
693
3.064
- Receita Diferida
de investimento / direito de uso
(191)
Outros passivos
783
5.805
799
6.557
Adiantamentos
1.196
6.399
4.473
8.733 Passivo não circulante
7.822 15.137 10.313 18.045 Diferença cambial sobre
(584)
Outros ativos
642
162
643
590 Financiamentos
3.323 10.925
3.323 10.925 investimento no exterior
Juros sobre financiamentos
1.108 2.077 1.108 2.077
Contas
a
pagar
por
aquisição
de
investimento
2.115
2.306
Ativos mantidos pra venda
32
32
13.098 4.400 13.400 13.256
Provisão para riscos tributários, cíveis
Ativo não circulante
164.682 162.918 67.271 66.729
e trabalhistas
62
25
447
741 Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
(1.616)
355
(720) 1.157
4.437
4.187
4.428
4.073
Partes relacionadas
1.043
- Partes relacionadas
Estoques
4.971 (10.006) 12.436 (8.875)
Patrimônio líquido
95.144 86.356 95.144 86.356
Tributos a Recuperar
178
896
(590)
338
Depósitos judiciais
38
123
161 Capital social
27.343 27.343 27.343 27.343
Adiantamentos a fornecedores
5.209 (6.092) 4.259 (5.440)
(3.010) (3.010) (3.010) (3.010)
Investimentos
151.344 160.081
2.907
1.780 Ações em tesouraria
Partes relacionadas
8.394 (4.135)
355
(718)
Reserva de lucros
59.454 50.081 59.454 50.081
Intangível
10.029
1.197 60.805 63.493 Reserva de capital
Outros ativos
(21)
580
(14)
806
11.697 11.697 11.697 11.697
Ativos classificados como matidos para venda
(32)
(32)
Imobilizado
3.271
597
3.436
1.295 Ajuste acumulado de conversão
(340)
245
(340)
245
Receita Diferida
2.281
(166)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)
Fornecedores e direitos autorais a pagar
2.017 3.237 2.968 (2.396)
Atribuível aos acionistas da controladora
Salários e encargos sociais e trabalhistas
(399)
(14) (609)
103
Capital Ações em Reserva
Reservas de lucros
Outros resulta- Lucros acuOutros tributos a recolher
(122)
38
(73)
(92)
social tesouraria de capital Reserva legal Reserva especial de lucros dos abrangentes mulados Total Outros passivos
(7.789) 5.598 (5.761) 5.146
Em 31/12/2018
27.343
(3.010)
11.697
1.450
46.216
298
- 83.994 Caixa proveniente das
Aumento (Diminuição) de capital
- (aplicado nas) operações
26.201 (5.175) 25.485 3.253
Dividendos complementares
- Imposto de renda e contribuição social pagos
(764) (2.746)
Diferenças cambiais sobre investimensto no exterior
(53)
(53) Juros pagos
(573) (1.907) (573) (1.907)
Lucro líquido do exercício
3.450 3.450 Caixa líquido proveniente das
Destinação do lucro
- (aplicados nas) atividades operacionais
25.628 (7.082) 24.148 (1.400)
Dividendos mínimos obrigatórios
(1.035) (1.035) Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Retenção de lucros
2.415
(2.415)
- Contas a pagar por aquisição de direito de uso
(890) (1.032)
Em 31/12/2019
27.343
(3.010)
11.697
1.450
48.631
245
- 86.356 Títulos e valores mobiliários
(3.716) 19.639 (3.452) 19.582
Aumento (Diminuição) de capital
- Aquisições de bens do ativo imobilizado
(1.127) (253) (1.165) (600)
Dividendos complementares
- Aquisições de ativos intangíveis
(129)
(129)
Diferenças cambiais sobre
(584)
- (584) Aquisição de controlada, caixa líquido adquirido
11
Lucro líquido do exercício
11.910 11.910 Aumento de capital em investidas
(3.810)
Destinação do lucro
- Dividendos recebidos
2.499 4.457
720
Reversão dos dividendos mínimos obrigatórios 2019
1.035
- 1.035 Caixa líquido proveniente das (aplicados
Dividendos mínimos obrigatórios
(3.573) (3.573) nas) atividades de investimentos
(6.143) 23.714 (4.786) 17.821
Retenção de lucros
8.337
(8.337)
- Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Em 31/12/2020
27.343
(3.010)
11.697
1.450
58.003
(339)
- 95.144 Captação de financiamento - partes relacionadas
- 4.065
- 4.065
Captação de financiamento - mercado
926
926
Notas Explicativas
Demonstrações do Resultado dos exercícios findos em 31/12 (Em MR$)
Pagamento de financiamento (principal)
(6.556) (22.168) (6.556) (22.168)
Controladora
Consolidado
Informações Gerais: O GEN - Grupo Editorial Nacional Participações S.A. (“GEN”)
2020
2019
2020
2019 Caixa líquido proveniente das (aplicados
é uma sociedade anônima de capital fechado com sede no Brasil e matriz domicilia(5.630) (18.103) (5.630) (18.103)
112.627 114.999 119.018 125.172 nas) atividades de financiamentos
da na Travessa do Ouvidor nº 11 no Rio de Janeiro, RJ. O GEN é um dos maiores Receita líquida das vendas
(75.759) (84.978) (55.065) (55.275) Aumento (redução) líquido de caixa
produtores de conteúdos CTP (científicos, técnicos e profissionais), com mais de Custo dos produtos vendidos
13.855 (1.471) 13.732 (1.682)
36.868 30.021 63.953 69.897 e equivalentes de caixa
100 anos de experiência no mercado editorial brasileiro. O GEN possui o controle de Lucro bruto
609 2.080
881 2.563
(10.297) (13.232) (31.102) (39.506) No início do exercício
empresas especializadas na produção e comercialização de conteúdos – produtos Despesas com pessoal
14.464
609 14.613
881
(2.955) (3.850) (3.424) (4.853) No final do exercício
e serviços – educacionais nos segmentos universitários e profissionais, nas áreas Despesas com vendas
(10.596) (11.208) (16.657) (17.538) malizada) em consequência de eventos passados; H – Receita – compreende o valor
da saúde, jurídico, concurso, exatas, humanas e sociais aplicadas. Resumo Das Despesas gerais e administrativas
249
3.987
1.847
780 justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos. A
Principais Políticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas e Equivalência patrimonial
(8)
(32)
73
(464) receita é apresentada líquida de impostos, encargos sobre vendas, devoluções, abaestão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Outras receitas operacionais, líquidas
13.261
5.686 14.690
8.315 timentos e descontos e é reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios
em consonância com a Lei das Sociedades por Ações, que compreendem os pro- Lucro (prejuízo) operacional
(3.044) (4.661) (5.140) (5.682) de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador; I – Estimativas
nunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Descrição das prin- Despesas financeiras
1.770
2.425
2.910
3.265 contábeis – são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência histórica e
cipais práticas contábeis adotadas: A – Caixa e equivalentes de caixa – são conside- Receitas financeiras
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoárados os recursos mantidos em caixa e os depósitos bancários; B – Títulos e valores Lucro (prejuízo) antes do Imposto
de renda e da contribuição social
11.987
3.450 12.460
5.898 veis para as circunstâncias; J – Gestão de Risco Financeiro – As atividades da Cia
mobiliários – são classificados ao valor justo por meio do resultado, sendo, portanto, Imposto de renda e contribuição social
(77)
(550) (2.448) e suas controladas as expõem a diversos riscos financeiros. O programa de gestão
apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos Lucro líquido (prejuízo) do exercício
11.910
3.450 11.910
3.450 de risco da Cia se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca
ou perdas reconhecidas nas demonstrações dos resultados. Referida classificação
se deve, basicamente, ao fato da intenção da Companhia em negociar as aplicações acordos de não competição e direitos de publicação identificados nos processos de minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Cia e de suas
financeiras na medida em que houver necessidade de recursos para liquidação de alocação dos preços pagos nas aquisições, custos com a aquisição de patentes, sof- controladas; K – O total de ações emitidas pela Cia. é de 1.059.376 ações, todas ON,
suas obrigações. C – Contas a receber – são registradas pelo seu valor nominal tware, marcas comerciais, licenças e direitos para comercialização e editoração de e sem valor nominal, sendo 1.037.801 ações representativas do capital social de R$
deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A Cia avaliou e não iden- livros; F – Imobilizado – são demonstrados ao custo histórico de aquisição, líquido de 27.343 e 21.573 ações mantidas em tesouraria; L – A Diretoria, eleita em 09/05/2019
com mandato de três anos, tem a seguinte composição: Diretor-Presidente: Mauro
tificou operações com diferenças significativas, entre o valor nominal e o valor justo depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, Koogan Lorch, Diretor - Vice-Presidente: Francisco Bilac Moreira Pinto Filho.
determinado com base no valor presente dos fluxos futuros de fundos descontados; se for o caso. A Administração, em seu melhor julgamento, entende que os principais
Assinatura
D – Estoques – são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido rea- ativos não sofreram significativas variações de preço desde a data da aquisição e/ou
RJ, 29/04/2021
lizável deduzido da provisão para obsolescência de estoque. O custo é determinado formação e, ainda, que as taxas admitidas para a depreciação representam adequaDIRETORIA:
usando-se o método do “custo médio ponderado”; E – Intangíveis – referem-se, subs- damente o tempo de vida útil-econômica esperada para os bens do ativo; G – ProviMauro Koogan Lorch - Diretor-Presidente - CPF: 543.706.477-20;
tancialmente, ao ágio sobre aquisição de empresas, a carteira de clientes, marcas, sões – são reconhecidas quando a Cia tem uma obrigação presente (legal ou não forFabio Rodrigues de Souza - Contador - CRC - RJ: 089993/O-0
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Sábado, domingo e segunda-feira, 1º, 2 e 3 de maio de 2021 l Monitor Mercantil

BC apresenta dados sobre
as estatísticas fiscais do governo

O

Banco Central reportou nesta sexta-feira as Estatísticas Fiscais com os dados
atualizados até março de
2021. O setor público consolidado obteve superávit
primário de R$ 5,0 bilhões
em março, ante déficit de
R$ 23,7 bilhões em março
de 2020.
No governo central e nos
governos regionais houve
superávits de R$ 3,9 bilhões
e R$ 1,1 bilhão, e nas empresas estatais, déficit de R$
53,0 milhões. O resultado
primário do setor público
consolidado no primeiro
trimestre de 2021 foi superavitário em R$51,6 bilhões,
ante superávit de R$ 11,7
bilhões no primeiro trimestre de 2020.
Os juros nominais do
setor público consolidado,
apropriados por competência, atingiram R$ 49,5

bilhões em março de 2021,
ante R$ 56,0 bilhões em
março de 2020. No acumulado em doze meses, os
juros nominais alcançaram
R$ 309,9 bilhões (4,11% do
PIB), ante R$ 394,5 bilhões
(5,27% do PIB) nos doze
meses terminados em março de 2020.
O resultado nominal do
setor público consolidado,
que inclui o resultado primário e os juros nominais
apropriados, foi deficitário
em R$ 44,5 bilhões em março de 2021. No acumulado
dos últimos doze meses, o
déficit nominal alcançou R$
973,0 bilhões (12,89% do
PIB), reduzindo-se em relação ao acumulado até fevereiro, R$ 1.008,2 bilhões
(13,45% do PIB).

tor Público (DLSP) situouse em R$ 4.622,7 bilhões
(61,3% do PIB) em março,
redução de 0,4 p.p. do PIB
no mês. Esse resultado refletiu, sobretudo, os impactos da desvalorização
cambial de 3,0% (redução
de 0,6 p.p.), do crescimento
do PIB nominal (redução
de 0,4 p.p.), do superávit
primário (redução de 0,1
p.p.) e dos juros nominais
apropriados (aumento de
0,7 p.p.). No ano, a relação
DLSP/PIB reduziu-se 1,4
p.p., evolução decorrente,
sobretudo, da desvalorização cambial acumulada de
9,6% (redução de 1,8 p.p.),
do efeito do crescimento
do PIB nominal (redução
de 0,8 p.p.), do superávit
primário acumulado (redução de 0,7 p.p.), e dos juros
nominais apropriados (aumento de 1,6 p.p.).
A Dívida Bruta do Go-

Dívida líquida e bruta
A Dívida Líquida do Se-

LANDMARK PROPERTIES LTDA.
CNPJ/ME nº: 11.298.169/0001-96 - NIRE: 33.2.1031878-1
REUNIÃO DE SÓCIOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A LANDMARK PROPERTIES LTDA. (“Sociedade”) convoca os seus sócios,
por meio do presente edital de convocação (“Edital”), para participarem da
reunião de sócios extraordinária (“Reunião”), a ser realizada no dia 10 de
maio de 2021, às 10:00 horas, por meio exclusivamente digital, nos termos
do disposto na Instrução Normativa nº 79 do DREI, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: (i) apreciação das contas da Diretoria, o balanço
patrimonial e as demonstrações de resultado dos exercícios sociais findos
em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019; e (ii) a destinação
dos resultados dos exercícios findos nesses períodos. Os sócios, seus
representantes legais ou procuradores, poderão participar da Reunião
virtualmente, através do acesso gratuito à plataforma de videoconferência
“Microsoft Teams”, apresentando os documentos para comprovar sua
identidade e qualidade de sócios. Os documentos e informações relativas
as deliberações constantes na ordem do dia, encontram-se à disposição
dos sócios para consulta na sede da Companhia ou por meio do e-mail
financeiro@lmrk.com.br.
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021.
LANDMARK PROPERTIES LTDA. - Por seu Diretor Gustavo Feitosa Felizzola

Montadoras lançaram 128
novos modelos na China

verno Geral (DBGG) que
compreende governo federal, INSS e governos estaduais e municipais – atingiu
R$ 6.721,1 bilhões em março, equivalente a 89,1% do
PIB, redução de 0,9 p.p. do
PIB em relação a fevereiro.
Essa evolução decorreu,
principalmente, dos resgates líquidos de dívida (redução de 1,0 p.p.), do efeito
do crescimento do PIB nominal (redução de 0,6 p.p.),
e da incorporação de juros
nominais (aumento de 0,5
p.p.). No ano, o aumento de
0,2 p.p. na relação DBGG/
PIB decorre, em especial,
da incorporação de juros
nominais (aumento de 1,4
p.p.), da desvalorização
cambial acumulada (aumento de 0,6 p.p.), dos resgates
líquidos de dívida (redução
de 0,5 p.p.), e do efeito do
crescimento do PIB nominal (redução de 1,2 p.p.).

CONDOMÍNIO GUADALUPE SHOPPING
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Atendendo determinação da Síndica vimos, pelo presente, convocar os
Senhores Condôminos para comparecerem a Assembleia Geral Ordinária
do Condomínio Guadalupe Shopping, que será realizada no próximo dia
12/05/2021, 4ª feira, na sala de reunião no próprio shopping, às 09:00hs
em 1ª convocação com o “quórum” legal ou às 09:30hs, em 2ª e última
convocação com qualquer número de presentes, para discutirem e
deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da “Ordem do Dia”:
1) Dar ciência aos condôminos sobre o Decreto Municipal 48.761 de
15/04/2021, vedando AGO’s presenciais; 2) Aprovação da prestação de
contas do exercício findo; 3) Aprovação da previsão orçamentária para
o período de 2021/2022 (anexa); 4) Assuntos Gerais. Para votação ou
participação na assembleia o condômino deverá estar quite com as cotas
condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no condomínio que
se vencerem até a data da assembleia (Artigo 1335. III. do Código Civil)
O representante deverá estar munido de procuração outorgada com
observância das normas legais, inclusive com firma reconhecida (Parágrafo
2° do Art. 654 do Código Civil).
Rio de Janeiro 30 de abril de 2021.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA
Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

As montadoras globais
lançaram 128 novos modelos na 19ª Exposição
Internacional da Indústria
Automobilística de Xangai
(Auto Xangai 2021), encerrada na última quarta-feira
(28). Dentre os novos modelos estão três lançados
pela marca italiana de luxo
Maserati e um esportivo
lançado pela Hongqi, marca
da fabricante de automóveis
líder chinesa FAW Group.
A exposição de 10 dias,
que começou em 19 de abril,
atraiu cerca de 810 mil visitantes e mais de 1 mil empresas do setor automotivo.
Ao todo, 1.310 modelos de
veículos foram exibidos no
evento, de acordo com o organizador. Foram erguidos
12 pavilhões em uma área total de 360 mil m2.
A Auto Xangai 2021 é o
primeiro grande salão mundial de automóveis a ser
executado normalmente em

meio à pandemia do coronavírus este ano.
“O objetivo da exposição é construir uma ponte
de mão dupla, ajudando
as empresas com financiamento estrangeiro a entrarem na China e as empresas
chinesas a irem para o exterior”, disse Zhou Minhao,
presidente do Conselho de
Xangai para a Promoção do
Comércio Internacional.
Segundo a agência Xinhua, a China tem sido o
maior mercado automobilístico do mundo por muitos anos, acrescentou Zhou,
observando que o enorme
potencial do mercado de
automóveis chinês não apenas incentiva os fabricantes
estrangeiros a aumentarem
continuamente seus investimentos, mas também oferece condições favoráveis
para que as marcas chinesas
promovam seus novos modelos no cenário global.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOTRILHOS
CNPJ 04.611.818/0001-00 - NIRE 33.3.0026971-5
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Companhia de
Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS
convida os Senhores Acionistas a se reunirem, por videoconferência, às
15h, de 14 de maio de 2021, para deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia: 1) Eleição de Membros do Conselho de Administração e fixação da
respectiva remuneração; 2) Eleição de Membros Efetivos e Suplentes do
Conselho Fiscal e fixação da respectiva remuneração. Os documentos
necessários para sua realização, encontram-se no Sistema Eletrônico
de Informações – SEI.

TRANSPARÊNCIA
NAS LICITAÇÕES

A Terra é plana.
A vacina implanta
um chip.
O Brasil vai bem
na liberdade de
imprensa.

PELA DERRUBADA DOS VETOS

13.16 E 13.27

A licitação pública deve ser transparente para que o
cidadão possa ter acesso às informações nos jornais
de sua cidade. A nova Lei de Licitações 14.133/21,
que estabelece esse processo, corre sério risco.

Numa época de tantas mentiras, o jornalismo nunca foi tão importante.
O Brasil acaba de cair perigosamente no ranking da liberdade de imprensa:
somos o 111º país na lista de 2021*. Agora estamos na zona vermelha,
onde a situação de trabalho dos jornalistas é considerada mais difícil.

O veto feito pelo presidente na lei suspendeu a
obrigatoriedade da publicação dos editais de
licitação nos jornais, o que prejudica a transparência
dos gastos governamentais.

Mas o jornalismo brasileiro vai continuar cumprindo sua missão de buscar
a verdade. Porque seu direito à informação é sagrado. E a imprensa existe
para mostrar a verdade a você e ao país.

3 de maio. Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

A ampla publicidade a respeito das contratações
governamentais evita fraudes, superfaturamento e
direcionamento em contratos e privilégios.
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JUNTE-SE A NÓS PELA DERRUBADA DOS VETOS DE NÚMEROS 13.16
E 13.27, LANÇADOS NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 54,
BEM COMO SOB O § 2º DO ARTIGO 175 DA LEI Nº 14.133/2021.
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*FONTE: Repórteres Sem Fronteiras.
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O BRASIL QUER TRANSPARÊNCIA NAS LICITAÇÕES

