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Alerj derrota 
Escola sem 
Partido no
Rio de Janeiro

A Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj) aprovou em discus-
são única, nesta terça-feira, o 
Projeto de Lei 4.496/18, dos de-
putados André Ceciliano (PT) e 
Carlos Minc (PSB), que garante 
a livre expressão de pensamen-
tos e opiniões a professores, es-
tudantes e funcionários no am-
biente escolar. A medida segue 
para o governador em exercício, 
Cláudio Castro.

Na justificativa do texto, os 
dois deputados afirmam que o 
direito das famílias de educar 
seus filhos segundo suas crenças 
e costumes deve conviver de ma-
neira harmoniosa com a liberda-
de de ensino e o direito à educa-
ção. “Queremos uma escola sem 
mordaça, com liberdade. A esco-
la é um espaço de trocas de opi-
niões e pesquisa, não de censura 
e espionagem. A Alerj talvez seja 
a primeira assembleia do país a 
mostrar que educação não com-
bina com perseguição, mas sim 
com respeito”, declarou Minc.

Os três destaques feitos pelo 
deputado Charles Batista, líder do 
PSL, foram rejeitados. As propos-
tas queriam incorporar teses do 
movimento Escola sem Partido, 
que busca tolher o debate demo-
crático em salas de aula.

Batista pretendia proibir os pro-
fessores de manifestarem opiniões 
ou preferências ideológicas, religio-
sas e morais; de usarem “técnicas 
de manipulação psicológica” para 
adesão de alunos a determinada 
causa; e de incluírem conteúdos 
que possam conflitar com as con-
vicções religiosas ou morais dos 
estudantes ou de seus pais.

Cortes no Orçamento 
detonam 604 mil empregos
Governo elimina postos na construção e no Censo

Ao sancionar a lei do Or-
çamento de 2021, o pre-
sidente Jair Bolsonaro 

cortou as verbas destinadas à con-
tinuidade da execução dos empre-
endimentos habitacionais que ha-
viam sido contratados na faixa 1 
do Programa Minha Casa, Minha 
Vida, substituído pelo Programa 
Casa Verde e Amarela.

Mais de 200 mil famílias fica-
rão distantes do acesso a uma 
moradia digna. Além disso, o 
Sindicato da Construção (Sin-
dusCon-SP) estima a perda, em 
todo o país, de mais de 400 mil 
empregos diretos e indiretos 

gerados pela paralisação das 
obras.

Estão ameaçados de para-
lisação 785 empreendimentos 
responsáveis pela produção de 
cerca de 215 mil unidades ha-
bitacionais. Destes empreendi-
mentos, 126 localizam-se no Es-
tado de São Paulo.

Os cortes no Orçamento atin-
giram também o Censo, que não 
poderá ser realizado este ano. 
Além dos prejuízos sociais e eco-
nômicos, a decisão extinguiu 204 
mil empregos temporários que 
seriam criados pelo IBGE. Soma-
das, as duas tesouradas no Orça-

mento eliminarão 604 mil postos 
de trabalho.

Foram cortados 73% dos re-
cursos destinados à habitação, que 
passaram de R$ 3,25 bilhões para 
R$ 870 milhões. O FAR (Fundo 
de Arrendamento Residencial), 
que subsidia a produção habita-
cional da iniciativa privada para 
esta faixa, teve eliminados 98% de 
sua dotação, de R$ 1,54 bilhão pa-
ra apenas R$ 27 milhões.

O FDS (Fundo de Desenvolvi-
mento Social), que alimenta a pro-
dução de moradias por entidades, 
sofreu corte de 51%, caindo de R$ 
720 milhões para R$ 350 milhões.

Se Brasil quebrou, não é por falta de 
ajuda dos preços das commodities

Para o presidente Jair Bol-
sonaro, “o Brasil está que-
brado” e ele não consegue 

fazer nada. “Eu queria mexer na 
tabela do Imposto de Renda, teve 
esse vírus, potencializado por essa 
mídia que nós temos.” O minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, 
tentou minimizar, afirmando que 
o presidente fazia a referência às 
contas públicas.

“Como carimbamos todo o di-
nheiro (do orçamento), o inves-
timento público foi amassado, e 
caiu para 1% do PIB. Mesmo se 
eu dobrar o investimento públi-
co não vou conseguir fazer o país 
crescer”, confessou Guedes, em 
audiência pública da Comissão 
Mista do Congresso que acompa-
nha a pandemia.

O impacto da pandemia é nítido, 
mas Guedes não pode se queixar do 
setor externo. Dados do Fundo Mo-
netário Internacional mostram que 
os termos de troca de commodities – 
a relação entre os preços de importa-
ção e exportação de commodities de 
um país – atingiram o nível mais alto 
desde 2011 para os principais expor-
tadores de commodities da América 
Latina. “No Chile e no Peru, os ter-
mos de troca das commodities são 
atualmente os mais favoráveis desde 
1980, graças aos preços recordes do 
cobre e de outros metais.”

No Brasil, os números já ultra-
passaram os níveis de 2012 e se 
aproximam do pico de 2011. Foi 
nesse período que os governos 
do PT, apesar da crise financeira 
de 2007/2008, levaram o país a 

atingir os melhores momentos na 
economia nos anos 2000.

O FMI ressalta que, para não 
ficar dependendo das altas e 
baixas das commodities, é pre-
ciso caminhar para  sistemas de 
impostos e transferências mais 
progressivos, reduzindo a desi-
gualdade e criando espaço fiscal 
para políticas pró-crescimento e 
pró-pobres.

“A América Latina deve au-
mentar a progressividade do im-
posto de renda de pessoa física, 
concentrando-se na redução das 
isenções fiscais e no combate à 
evasão e elisão fiscais”, defendem 
os economistas do FMI.

Guedes sem dogmas

Questionado por parlamen-
tares em audiência na Comissão 
Mista do Congresso sobre a pos-
sibilidade de emissão de moeda 
para combater a crise, o minis-

tro da Economia respondeu que 
sim. “Bom economista não tem 
que ter dogma, é muito fácil fazer 
inversão de marcha. Se cairmos 
em uma armadilha de liquidez, 
em um cenário de inflação zero, 
o Banco Central pode sim emitir 
muita moeda e comprar dívida 
interna. Pode monetizar a dívida, 
sem gerar impacto inflacionário”, 
respondeu.

Não foi a única declaração sur-
preendente de Paulo Guedes. Em 
reunião do Conselho de Saúde 
Complementar, nesta terça, in-
corporou o ex-ministro Ernesto 
Araújo e disse que “o chinês in-
ventou o vírus, e a vacina dele é 
menos efetiva que a americana”.

Guedes foi adiante: disse que 
educação pública ensina sexo pa-
ra crianças de 5 anos e que setor 
púbico é antro de maconha. Da-
mares e Abraham Weintraub se 
sentiram representados. 

Páginas 3 e 8

Guedes admitiu emitir moeda e recomprar dívida interna

Número de 
acidentes de 
trabalho salta 
40% em 2020

De 2012 a 2020, o número de 
trabalhadores vítimas de aciden-
tes fatais no Brasil somou 21.467, 
com uma taxa de mortalidade de 6 
óbitos a cada 100 mil vínculos de 
emprego no mercado de trabalho 
formal.

Os dados constam de indicado-
res atualizados do Observatório 
Digital de Segurança e Saúde no 
Trabalho, elaborado pelo Minis-
tério Público do Trabalho (MPT) 
e a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).

No contexto dos países do 
G-20 e das Américas, o Brasil só 
não está pior em mortalidade no 
trabalho que o México, com 8 
óbitos a cada 100 mil vínculos de 
emprego.

Algumas das menores taxas são 
registradas em países como Japão 
(1,4 a cada 100 mil), Canadá (1,9 
a cada 100 mil) e, entre os países 
da América do Sul, na Argentina 
(3,7 mortes a cada 100 mil traba-
lhadores).

Segundo dados do Sistema de 
Informação de Agravos de Noti-
ficação (Sinan) do Ministério da 
Saúde, que envolve o setor formal 
e informal da economia, o núme-
ro de acidentes de trabalho graves 
notificados cresceu cerca de 40% 
em 2020, saltando de 94.353 em 
2019 para 132.623 no ano passa-
do.

De 2012 a 2020, foram registra-
dos ainda 5,6 milhões de doenças 
e acidentes do trabalho, com um 
gasto previdenciário que, desde 
2012, ultrapassa os R$ 100 bilhões 
somente com despesas acidentá-
rias, implicando perda de 430 mi-
lhões de dias de trabalho.

O total de auxílios-doença por 
depressão, ansiedade, estresse 
e outros transtornos mentais e 
comportamentais (acidentários 
e não acidentários) passaram de 
224 mil em 2019 para 289 mil 
afastamentos em 2020, um au-
mento de 30% no ano da pande-
mia.

Na série histórica de 2012 a 
2019, a maior parte dos acidentes 
foram ocasionados pela opera-
ção de máquinas e equipamentos 
(15%). Em 2020, esse percentual 
aumentou para 18% do total.

Como em anos anteriores, aci-
dentes ocupacionais envolvendo 
máquinas e equipamentos resul-
taram em amputações e outras 
lesões gravíssimas com uma fre-
quência 15 vezes maior do que as 
demais causas, gerando três vezes 
mais acidentes fatais que a média 
geral, de acordo com os dados do 
Sinam.

Arquivo/ABr
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Filiado à

Por Juliana Gomes

É evidente que muito 
antes da chegada da 
pandemia ao Bra-

sil, os gestores de grandes 
hospitais já tinham a plena 
consciência de que o inves-
timento em tecnologia é 
crucial para a otimização da 
operação hospitalar e o alto 
nível de cuidado ao pacien-
te. De acordo com pesquisa 
realizada pela IDC (Interna-
tional Data Corporation), o 
investimento em tecnologias 
no setor de saúde na Amé-
rica Latina deve atingir US$ 
1.931 milhão até 2022. Mas, 
qual o impacto da tecnologia 
na operação hospitalar? E 
quais outros fatores interfe-
rem no bom funcionamento 
dessas instituições?

É importante ressaltar 
que todo hospital deve bus-
car o equilíbrio entre a oti-
mização da sua operação e 
o alto nível de cuidado ao 
paciente. Nesse contexto, 
é necessário ter em mente 
três aspectos: a qualidade e 
eficiência no atendimento, 
os profissionais e as tec-
nologias que auxiliam no 
suporte à decisão clínica. 
Com relação à qualidade 
do cuidado, percebemos 
cada vez mais a importân-
cia do paciente obter uma 
boa experiência durante sua 
jornada, incluindo um aten-
dimento mais humanizado 
e não apenas do tratamento 
de suas patologias.

Para conduzirmos a saú-
de nos moldes acima, faz-se 
necessário uma equipe bem 

treinada e que saiba como 
abordar o paciente em mo-
mentos de convalescença. 
Por isso, a contratação de 
profissionais capacitados, a 
educação continuada e o cui-
dado centrado no paciente, 
baseado em evidências, são 
pilares essenciais para o bom 
funcionamento de qualquer 
instituição de saúde. 

Já para as operadoras de 
saúde, o grande desafio é 
a relativização dos custos. 
Especialmente após a ir-
rupção da pandemia, ob-

servamos uma realidade de 
aumento dos custos de in-
sumos dentro de diversas 
áreas dos hospitais. Nesse 
sentido, torna-se imperati-
vo que os gestores analisem 
o desfecho do paciente e a 
qualidade do atendimento 
em primeiro lugar e, por is-
so, é necessário que haja um 
equilíbrio entre os custos, 
para que isto não seja visto 
como um limitador.

Utilizar as tecnologias 
mais atualizadas é um fator 
que impacta diretamente 
na otimização da operação 
e na qualidade do cuidado 
dos pacientes. Facilitar o 
acesso à informação e redu-
zir a quantidade de textos 
científicos que devem ser 
lidos para atualização, são 
questões que afetam direta-

mente a rotina dos profis-
sionais de saúde e que ga-
rantem maior agilidade.

Os recursos de suporte à 
decisão clínica são capazes de 
prover valiosas informações 
clínicas para os profissionais 
da saúde, no próprio ponto 
do atendimento, auxiliando 
na tomada de decisão, seja 
por meio de sugestão da te-
rapia ou na identificação do 
diagnóstico, por exemplo.

As decisões baseadas 
em evidências não só for-
talecem a base de conheci-
mento dos médicos, como 
contribuem para reduzir a 
variabilidade do cuidado, 
permitindo que os mesmos 
se mantenham atualizados 
sobre o conhecimento mé-
dico em rápida evolução, 
levando ao paciente um tra-

tamento mais eficaz.
Neste momento, é pre-

ciso priorizar a agilidade 
na tomada de decisão por 
meio da informação de 
qualidade. É necessário ba-
lancear a qualidade com a 
eficiência operacional como 
um todo, não só no cuida-
do, mas também no manejo 
dos recursos a serem utili-
zados nesse atendimento. 
Ao investir na sua equipe 
médica, em tecnologia e em 
monitoramento e análises 
preditivas, a instituição de 
saúde investe em valor, po-
dendo oferecer ao paciente 
um tratamento melhor e 
mais humanizado.

Juliana Gomes é líder de novos 
negócios e projetos da Wolters Kluwer 

Health no Brasil.
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Equilíbrio entre 
a otimização da 
operação e o alto 

nível de cuidado ao 
paciente

Esta riqueza 
natural e social 

brasileira afronta 
o globalismo 

pretendido pelos 
neoliberais

Soberania, integridade do patrimônio nacional: síntese

O impacto da tecnologia na otimização da operação hospitalar

Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

Parodiando a mag-
nífica criação de 
René Goscinny 

(1926–1977) – o gaulês As-
terix – podemos dizer que 
ao final do século XX todo 
mundo se curvara ao globa-
lismo financeiro originado 
na Inglaterra. “Bem, não 
inteiramente”. Um povo de 
olhos puxados, no extremo 
oriental da Ásia, fazia ques-
tão de administrar estes 
invasores com sua milenar 
capacidade de resiliência, 
agora conduzida por um 
partido político, o Partido 
Comunista Chinês (PCC). 
E, ainda usando as expres-
sões de Goscinny, não dei-
xando tranquila a vida dos 
financistas rentistas.

Desde as derrotas nas 
duas grandes guerras, o mo-
delo de poder financeiro lu-
tara contra o industrialismo 
do sistema originado nos 
Estados Unidos da Améri-
ca (EUA) e adaptado, para o 
modelo socialista, na União 
das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS).

Nos anos 1980, conse-
guiu se tornar vitorioso e 
proclamou ser aquele mo-
delo de estado liberal, com-
petitivo e excludente, o fim 
da história da proteção hu-
mana por Estados Nacio-
nais. Agora seria cada um 

por si, havendo ou não um 
transcendente olhar para 
todos.

Mas as próprias contra-
dições deste modelo pro-
moveram, em duas décadas, 
uma transformação. Não 
mais capitais tradicionais, 
sob a fachada de fundações, 
escritórios ou bancos, agi-
riam em proveito de famí-
lias, como os Stuart ou os 
Orange, por séculos domi-
nadoras de povos e países. 
Surgia, com a força de seus 
abundantes e líquidos re-
cursos, o capital marginal, o 
capital que nem mais seria 
ilícito pelas mudanças legis-
lativas mundiais, das drogas, 
dos contrabandos de pes-
soas e órgãos humanos, de 
armas e de tudo que encon-
trasse comprador.

Os gestores de ativos, 
empresas sem controlado-
res conhecidos, seriam os 
proprietários de todas as 
áreas de negócio, da saúde 
às armas, da alimentação ao 
turismo, dos bens domésti-
cos aos aeroespaciais, de es-
paços territoriais e virtuais.

A partir dos paraísos 
fiscais, que proliferaram a 
partir de 1980, estes capi-
tais marginais passaram a 
ter voz e voto nas decisões 
econômicas mundiais.

Mundiais? Não, como na 
antiga Roma. Agora, a Re-
pública Popular da China 
(RPC) e a Federação Russa 
se insurgiam contra este po-

der financeiro, atacando-o 
no que ficara a descoberto: 
1) as necessidades do coti-
diano humano, que o siste-
ma industrial e a ação pro-
tetora do Estado eram os 
únicos capazes de prover e 
2) a ausência da nação e dos 
elementos indispensáveis 
para nacionalidade: territó-
rio e cidadania.

Além do mais, os capi-
tais financeiros, por serem 
mundiais, globais, unipola-
res, não pertenciam a país 

algum; e quem se considera 
apátrida? Trava-se então a 
guerra da globalização con-
tra o nacionalismo, da uni-
polaridade financeira contra 
a multipolaridade econômi-
ca, dos robôs contra a di-
versidade humana.

O Brasil tem a especifici-
dade do riquíssimo territó-
rio para defender e uma po-
pulação miscigenada, que 
acolhe facilmente a vinda 
de outros povos. Torna-se 
portanto um empecilho pa-
ra a globalização; e as finan-
ças logo organizam a toma-
da de poder com o apoio da 
legislação, do judiciário e de 
golpes políticos.

Mas se equivocam quan-
to à formação nacional. No 
trabalho de três brilhantes 
historiadores – João Fra-
goso, Manolo Florentino 
e Sheila de Castro Faria, 
A economia colonial brasileira 
(séculos XVI-XIX) (Atual 
Editora, SP, 2009, 4ª edi-
ção) – temos um mapa da 
América do Sul 1650, com 
as áreas ocupadas pelos co-
lonizadores. No que veio a 
se constituir o Brasil de ho-
je, encontramos um imenso 
vazio, pois só estão ocupa-
das estreita faixa costeira ao 
Oceano Atlântico, quer por 
holandeses, quer por portu-
gueses e descendentes, e um 
trecho junto ao rio Paraná, 
das missões jesuítas.

Embora tratando do sé-
culo XVIII, cem anos de-
pois, o livro de Sheila de 
Castro Faria A Colônia em 
Movimento (Editora Nova 
Fronteira, RJ, 1998) de-
monstra que, fora da aná-
lise histórica centrada em 
outros diferentes padrões, 
se verifica que uma popula-
ção majoritariamente mes-
tiça percorria um espaço 
geográfico e social em área 
muito superior àquela do 
mapa de 1650, para o supri-
mento de bens indispensá-
veis à existência e ao prestí-
gio dos produtores de bens 
agrários ou semielaborados 
para exportação.

E, como é óbvio, estes 
transportadores, mascates, 

iam obtendo produtos não 
só nas cidades, os impor-
tados, como em pequenos 
produtores, à margem da 
economia contabilizada, 
com interesse na sobrevi-
vência e nos equipamentos 
e instrumentos para os ser-
viços domésticos. Embora 
não abrangente de todas 
as produções, podemos di-
zer que no Brasil Colonial 
desenvolviam-se ambientes 
econômicos e sociais mais 
numerosos do que os regis-
trados pelos colonizadores.

No entanto, mesmo nes-
tes registros não se distin-
guem os diferentes tempos 
de manutenção da produ-
ção agrícola da mineral, 
extrativista primária. Como 
no denominado ciclo da mi-
neração.

E não estamos ainda in-
cluindo os psicossociais 
que surgem das diferentes 
concepções transcendentes, 
quer dos orixás, dos brasi-
leiros importados, quer das 
doutrinações disciplinado-
ras dos jesuítas colonizado-
res. E que moldarão uma 
cultura própria, exclusiva da 
nossa Nação.

Esta riqueza natural e so-
cial brasileira não pode ser 
contida num modelo ins-
titucional importado, quer 
liberal quer de outra matriz 
ideológica. E, deste modo, 
afronta o globalismo pre-
tendido pelos neoliberais, 
atualmente no poder brasi-

leiro.
Mas, por outro lado, cin-

co séculos de dominação 
pela pedagogia colonial to-
raram difícil o surgimento 
de lideranças capazes de 
alertar a população a respei-
to dos malefícios e dos fal-
sos dilemas colocados para 
sua orientação.

Neste momento de pan-
demia ceifando vidas, não 
protegidas por um sistema 
de saúde que, embora exis-
tente, não possa receber 
recursos por uma inacredi-
tável legislação que impede 
investimentos na saúde, na 
educação, no transporte pú-
blico, na construção de mo-
radias populares e de tudo 
mais que um povo necessita 
para viver com dignidade e 
compreensão de seus direi-
tos de cidadão.

Esta é a situação em que 
nos encontramos. Um país 
rico transformado em co-
lônia de interesses finan-
ceiros, inclusive de origem 
ilícita. E um povo que não 
sabe se defender. Por isso 
que, mais do que nunca, a 
Nação brasileira precisa de 
um Estado forte e realmen-
te nacional para ser, de fato, 
soberana, e, assim, determi-
nar seus rumos.

Felipe Quintas é doutorando em 
Ciência Política na Universidade 

Federal Fluminense.
Pedro Augusto Pinho é administrador 

aposentado.
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Governo recua e tira 
urgência do BR do Mar

A necessidade de reconstruir apoios fez o Governo 
Bolsonaro cancelar o pedido de urgência para o 

Projeto de Lei 4.199, enviado ao Congresso Nacional em 
2020. O PL institui o Programa de Estímulo ao Trans-
porte por Cabotagem, mais conhecido como BR do Mar.

Em 17 de setembro, o ministro Tarcísio Gomes, da In-
fraestrutura, garantiu aos caminhoneiros autônomos, em 
reunião virtual, que o pedido de urgência seria retirado. 
Ficou só na promessa. O Projeto foi aprovado a toque de 
caixa na Câmara sob fortes protestos de setores que iam 
dos motoristas de caminhão aos usuários de portos e à 
indústria naval. O PL acabou empacando no Senado.

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

Na prática, o BR do Mar entrega a cabotagem a pou-
cas empresas estrangeiras, favorecendo a cartelização e 
desnacionalização, ignora a construção naval – pior, abre 
indiretamente a possibilidade de financiamento a esta-
leiros estrangeiros, para a produção de embarcações no 
exterior – e deixa o transporte rodoviário complementar 
sob controle dos armadores marítimos.

Leão é tão bonzinho

A Receita Federal. “sempre inovando em seus ser-
viços”, permite agora que o contribuinte que tenha 
débitos pendentes com valores inferiores a R$ 10 possa 
incluí-los para pagamento em um só Documento de Ar-
recadação das Receitas Federais (Darf).

Benefício que só interessa à Receita. Hoje, o valor 
mínimo do Darf  é R$ 10. Menos que isso, fica pra lá.

Mofo no diploma

Paulo Guedes, ocupando o espaço de Ernesto Araújo, 
disse que a China criou o vírus, mas a vacina dos EUA é 
melhor para combatê-lo. Já que é tão fã do Império, onde 
estudou há 40 anos, o ministro poderia se atualizar e ver a 
revolução que Joe Biden está fazendo na economia de lá.

Rápidas

O Conselho Regional de Administração (CRA-RJ) 
ganhou sentença contra uma empresa de consultoria em 
gestão empresarial da área de gastronomia, que atua, por 
exemplo, na administração e representação de lanchone-
tes, trailers entre outros. A empresa alegava a inexistên-
cia da obrigação de efetuar registro *** A Associação 
Comercial do Rio (ACRJ) recebe nesta quarta, às 11h, o 
embaixador Laudemar Aguiar para a palestra “Relações 
Brasil–Irã”, em zoom.us/meeting/register/tJAldOuqr-
jksHdIvA-z-e8EAZbgsSIho3Y-T *** Nesta quarta, Dia 
da Educação, o Laboratório Inteligência de Vida (LIV) 
realizará, às 18h, o webinário “Esperança nas escolas em 
tempos de incerteza”. Inscrições em bit.ly/3sesjmp *** 
O diretor de cinema e roteirista Bruno Garotti fala sobre 
“Direção Audiovisual: das salas de cinema para o stream-
ing”, nesta quinta, às 10h, em evento virtual da UVA, via 
Teams. Inscrições: sympla.com.br/direcao-audiovisual-
das-salas-de-cinema-para-o-streaming__1194626

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE FÓSFOROS
Rua Santa Luzia, 685 — Grs. 801/802 — Centro — Rio de Janeiro/RJ

20.030-041 e-mail: snifos@hotmail.com Tel: (0XX21) 2220-6924
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
0 Senhor presidente do SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE FÓSFO-
ROS, CONVOCA todos os associados para participarem da ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 06 de maio de
2021, quinta-feira, com início às 09:00 horas, em primeira convocação e meia
hora depois em segunda convocação, na Rua Santa Luzia, 685 - Grupo 801,
Centro/RJ, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1. Reforma do
Estatuto Social do Sindicato Nacional da Indústria de Fósforos; 2. Ratificagao
da aprovação das contas da Diretoria, referentes a anos anteriores, inclusi-
ve o exercício de 2020.  Rio de Janeiro/RJ, 27 de abril de 2021.

Luiz Carlos Renaux
Presidente

JUÍZO  DE  DIREITO  DA  6ª  VARA  CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA.

Av . Luiz Carlos Prestes s/no. 2º. andar-
Barra da Tijuca / Rio de Janeiro.

Edital de 1º, 2º PÚBLICO LEILÃO ELETRÔNICO, e INTIMAÇÃO,
com o prazo de 05 dias, (ART. 879 –II; 882 - § 1º, 2º CPC e
RESOLUÇÃO CNJ Nº 236, ART.10 - § ÚNICO), extraído nos
autos da Execução de título Extrajudicial movida por  CADIZ
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ-MF nº

40.310.542/0001-85 contra  MAURÍCIO GOMES NORKUS- CPF
nº 465.721.557-49  e ANDREA MIRALDI  DUTRA DE OLIVEIRA –

CPF nº 020.858.767-57, processo
nº 0005076-48.2006.8.19.0209, passado na forma abaixo:

A  Dra  FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO, Juíza da vara
acima, FAZ SABER aos que o presente edital, virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente os
executados, que no dia  05/05/2021 e 12/05/2021, a partir das
14:00 horas, através da Plataforma de Leilões Eletrônicos:
www.machadoleiloes.com.br, pela leiloeira pública Norma Maria
Machado, será apregoado e vendido o imóvel penhora fls. 49
(ID. 69),  Apt.506 , Edifício Home Ways, localizado na Av. José
Luiz Ferraz, no.55, Recreio, Freguesia de Jacarepaguá/RJ, com
direito a duas vagas de garagem e suas correspondentes
frações, 13692/1.202.560 para o Apto., de 1.500/1.202.560, vaga
no subsolo e de 625/1.202.560, para a vaga na área A do pav.
térreo. Avaliado indiretamente em R$ 557.455,22 . Matrícula RGI
do 9º Ofício no. 279.912. O edital na íntegra está afixado no
cartório, local de costume, nos autos acima e no site:
www.machadoleiloes.com.br. Rio de Janeiro 26/04/2021 .Eu
Martha Rita de C. E. Gorberi, chefe da Serventia o subscrevo.

CPI da Covid: relator já  
apresenta plano de trabalho

O governo perde-
rá influência na 
apuração dos 

faros que levaram o Bra-
sil a atual situação de crise 
provocada pela pandemia 
do coronavírus. A base de 
apoio bolsonarista ficou 
bem reduzida. O senador 
Renan Calheiros (MDB-
AL) foi escolhido como 
relator da Comissão Par-
lamentar de Inquérito que 
investigará a condução do 
combate à pandemia pelo 
governo federal e o uso 
de verbas federais trans-
feridas a estados e muni-
cípios, a CPI da Covid. A 
presidência ficará com o 
senador Omar Aziz (PSD-
AM) e a vice-presidência 
com Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP).

Omar Aziz derrotou - 
com 8 votos a favor dos 
11 senadores votantes - 
Eduardo Girão (Podemos-
CE), que foi autor do re-
querimento que estendeu 
o foco de atuação da CPI 
para abranger a aplicação 
de recursos repassados pe-
la União a estados e mu-
nicípios. Um dos aliados 
a Bolsonaro votou para 
Aziz, o senador Eduardo 
Girão (Podemos-CE), au-
tor originário de um dos 
requerimentos que pedia 
a CPI, e que também se 
candidatou à presidência 
da comissão, mas recebeu 

apenas três votos.
Segundo a Agência Se-

nado, o presidente recém-
empossado marcou para a 
próxima quinta-feira (28), 
às 9h, um novo encontro 
para aprovação do plano 
de trabalho, quando tam-
bém já poderão ser anali-
sados e votados os primei-
ros requerimentos. Entre 
eles, estão pedidos para 
oitiva do atual ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
e dos outros três que o an-
tecederam na pasta: Luiz 
Henrique Mandetta, Nel-
son Teich e Eduardo Pa-
zuello. Mandetta, ministro 
na época que a pandemia 
começou, deve ser o pri-
meiro a ser ouvido, já na 
próxima terça-feira (4). 

Retaliação

Mesmo sem ser inte-
grante do colegiado, o se-
nador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) pediu a 
palavra para defender o go-
verno. Ele afirmou que o 
parlamentar que estiver na 
CPI e que “quiser subir nos 
caixões dos quase 400 mil 
mortos para fazer politica 
rasteira e barata” será iden-
tificado, julgado e avaliado 
pela população.

Segundo Flávio Bolso-
naro, o partido Republica-
nos vai avaliar se continu-
ará pertencendo ao bloco 

Unidos pelo Brasil, do qual 
faz parte o MDB. O parla-
mentar reclamou que se-
quer foi consultado sobre 
a indicação dos nomes que 
comporiam a CPI. O líder 
do MDB, Eduardo Braga 
(MDB-AM), defendeu-se 
dizendo que o Republi-
canos sempre foi tratado 
com respeito e dignidade.

Propostas

O  relator Renan Calhei-
ros já apresentou as seguin-
tes propostas:

- Solicitação do inteiro 
teor dos processos admi-
nistrativos, de contrata-
ções e das demais tratativas 
relacionadas às aquisições 
de vacinas e insumos, no 
âmbito do Ministério da 
Saúde;

- Requisição de toda a 
regulamentação feita pelo 
governo federal sobre as 
medidas de enfrentamen-
to da emergência de saúde 
pública – como isolamento 
social, quarentena e prote-
ção da coletividade;

- Solicitação de todos os 
registros de ações e docu-
mentos do governo federal 
relacionados a medicamen-
to sem eficácia comprova-
da, tratamentos precoces, 
inclusive indicados como 
TrateCov, plataforma de-
senvolvida pelo Ministério 
da Saúde;

- Requisição de todos os 
documentos e atos norma-
tivos referentes às estraté-
gias e campanhas de comu-
nicação do governo federal 
e do Ministério da Saúde, 
em particular, além dos gas-
tos orçamentários;

- Requisição de documen-
tos e informações sobre o 
planejamento e critérios de 
definição dos recursos para 
o combate à Covid-19 e sua 
distribuição entre os entes 
subnacionais;

- Requisição de todos 
os contratos, convênios e 
demais ajustes da União 
que resultaram em trans-
ferências de recursos or-
çamentários para estados 
e capitais;

- Solicitação às autorida-
des sanitárias de Manaus 
que encaminhem todos os 
pedidos de auxílio e de en-
vio de suprimentos hospita-
lares, em especial oxigênio, 
além das respostas do exe-
cutivo federal;

- Convocação do atual 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, e dos três minis-
tros que o antecederam;

– Convocação do presi-
dente da Anvisa, Antônio 
Barra Torres;

- Requisição ao STF do 
compartilhamento das in-
vestigações das fake News;

- Requisição à CPI das 
Fake News de todo material 
apurado.

Guedes demite secretário da Fazenda
Após longo processo de 

desgaste com o Planalto, 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, demitiu nes-
ta terça-feira o secretário es-
pecial de Fazenda, Waldery 
Rodrigues, que deverá ser 
substituído pelo atual se-
cretário do Tesouro, Bruno 
Funchal. Contribuiu para a 
demissão desencontros de 
opiniões sobre o Orçamen-

to de 2021, o que antecipou 
a saída de Rodrigues previs-
ta para junho próximo.

Também pesou na de-
missão a queda de braço 
envolvendo o programam 
Renda Brasil, sugerido pe-
lo pelo Ministério da Eco-
nomia em substituição ao 
Bolsa Família. A ideia foi 
eliminada pelo presidente 
da República sob a alega-

ção de falta de verbas.
A assessora especial para 

reforma tributária, Vanessa 
Canado, também vai deixar o 
ministério da Economia. Ela 
tem dito, segundo o jornal 
Estado de S. Paulo, que en-
cerrou seu trabalho na pasta 
e que sua saída já estava pro-
gramada desde janeiro.

As constantes mudanças 
na área do Ministério da 

Economia estão preocu-
pando os meios políticos, 
inclusive entre parlamen-
tares de apoio ao governo. 
Já se cogita a recriação do 
Ministério do Planejamen-
to como uma forma de 
adequar nas propostas or-
çamentárias a destinação 
de recursos necessários à 
retomada do processo de 
desenvolvimento.
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Cúpula de Líderes  
sobre o Clima

Nos dias 22 e 23 de abril, realizou-se a Cúpula de 
Líderes sobre o Clima, espécie de treino para a 
COP 26, a se realizar em Glasgow (Escócia), em 

novembro deste ano, sob a chancela da ONU. Esta cúpula 
serviu também para colocar os EUA de volta nas discus-
sões sobre as mudanças climáticas, depois que derraparam 
e saíram da pista das ações contra o aquecimento climáti-
co e foram parar no barranco, com o governo Trump.

Lideranças representando mais de 40 países foram 
convidadas a participar, por modo remoto, entre elas a 
presidência da República Federativa do Brasil que, levado 
às cordas do ringue, em consequência dos números do 
desflorestamento da Amazônia, entre outros motivos, 
comprometeu-se com a redução da destruição da Floresta 
e com metas ambientais mais ousadas, como a de redu-
ção de cerca de 50% nas emissões de carbono, calculada 
com base em 2005, ou de zerar o desmatamento ilegal, até 
2030, ou ainda, de antecipação da meta de neutralidade de 
2060 para 2050.

Descumprir metas ambientais, no entanto, não é só 
coisa nossa. O fundo de recursos, estipulado em US$ 100 
bilhões anuais, para apoio aos países mais pobres (Brasil 
fora) na implementação de medidas ambientais também 
não evoluiu.

Segundo relatório apresentado pela ONU, no final de 
2020, sobre o desempenho de países do G20, há outros 
inadimplentes com o cumprimento das suas metas (EUA, 
Canadá, Coreia do Sul e Austrália, além do Brasil) que não 
deverão cumpri-las, a não ser que tirem medidas inéditas 
das mangas das casacas.

O presidente do país anfitrião comprometeu-se com a 
meta de reduzir as emissões (de gases responsáveis pelo 
aquecimento, também conhecidos pela sigla GEE) em 
50% a 52%, até 2030, tendo por base os números verifica-
dos em 2005.

Outro compromisso firmado por Joe Biden foi o de 
alcançar, já em 2050, quando o compromisso anterior era 
de chegar a ele só em 2060, a neutralidade climática (situ-
ação que ocorre quando e se as emissões, eventualmente 
restantes após a redução, podem ser totalmente compen-
sadas com medidas ambientais),

Em crise de credibilidade, o governo brasileiro não 
conseguiu espantar o ceticismo em torno da fala do seu 
presidente, já que ele tem defendido propostas que facili-
tam o desflorestamento, como a legalização da mineração 
em terras indígenas, ou como a flexibilização das regras de 
licenciamento ambiental ou ainda, dificultando a emissão 
de autos de infração por parte do Ibama, com a imposição 
de burocratização inútil. Ademais, o presidente, a cada 
fala representa uma personagem diferente, a exemplo do 
discurso feito na abertura da Assembleia geral da ONU.

Ademais, pegou mal a insistência com que falou na 
“justa remuneração” pelos serviços ambientais prestados 
pelo país (forma de se referir ao ônus de manter flores-
tas em pé – custo de oportunidade – e à conservação de 
biomas naturais). A causa é justa, mas a insistência dá a 
entender que só pensa naquilo. Mais, o potencial financia-
dor antes quer ver serviço a ser prestado, para não levar 
gato por lebre, nem por gato mesmo. Exemplo disso é o 
fato de ele falar em dobrar investimentos em fiscalização 
contra o desflorestamento, mas propor o menor orçamen-
to do século para o Ministério do Meio Ambiente (R$1,7 
bilhão, inferior em 27,4%, em relação ao de 2021), desti-
nado à fiscalização e ao combate aos incêndios florestais.

Enquanto isto, Noruega e Alemanha tiraram o time 
do campo do Fundo Amazônia que, entre 2016 e 2018, 
apoiou o Ibama nas ações de fiscalização, dada a tentativa 
do Ministro Salles (Ministro-Passa-Boiada), de desvirtuar 
as finalidades dos recursos do Fundo. Então, a escassez 
determinante não é a escassez de... recursos.

#Vacina sim!

Possivelmente perturbado pela dissolução progressiva 
da equipe, “seu” Guedes afirmou que chineses inventa-
ram o vírus, mas que a vacina norte-americana é melhor. 
Estamos em um campeonato de vacinas? De pólvora? De 
macarrão? Ou será de gestão da economia?

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997

EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Ofici-
al, matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autoriza-
do pelo Proprietário/ Credor Fiduciário BANCO CÉDULA S.A, com
Sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Gonçalves Dias n. 65/
67, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.132.044/0001-24, faz saber
aos que virem o presente edital e interessar possa, especial-
mente ao DEVEDOR FIDUCIANTE: FOCA TURISMO LTDA, com sede
em Ribeirão Preto-SP, CNPJ 01.177.428/0001-77, que nos ter-
mos do artigo 26 e seguintes da Lei nº 9.514 de 20 de novembro
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema Financeiro
Imobiliário, que institui alienação fiduciária, será levado a públi-
co o leilão de forma eletrônica a 1ª praça com início em 10 de
maio de 2021 as 11:00 horas com  término após 10 minutos
consecutivos sem lance do início as 11:10h, no sítio do Leiloeiro
www.schulmannleiloes.com.br, valor fixado com base no inciso
VI e do parágrafo único do art. 24, e não com base em sua avali-
ação R$ 9.302.400,00 (nove milhões trezentos e dois mil e qua-
trocentos reais),  valor que deverá ser acrescido de todas as
despesas inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tribu-
tos, Condomínio e despesas com a realização de leilão, confor-
me abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver licitante
será levado a público o leilão de forma eletrônica a 2ª praça
com início em 25 de maio de 2021 as  11:00 horas com  término
após 10 minutos consecutivos sem lance do início as 11:10h,
pelo valor da dívida, que ATUALIZADA até a data do leilão perfaz
um total de R$ R$ 9.216.171,35(nove milhões duzentos e
dezesseis mil cento e setenta e um reais e trinta e cinco centa-
vos) valor que deverá ser acrescido de todas as despesas ine-
rentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, condomínio
e despesas com a realização de leilão, conforme abaixo descrito.
IMÓVEL: LOJA 458-A DO EDIFÍCIO SOB O Nº 458 DA AV.
ATLANTICA,  COM METRAGEM DE 408 METROS QUADRADOS DE
ÁREA EDIFICADA, COM MATRÍCULA NO 5º OFÍCIO DO REGISTRO
DE IMÓVEIS SOB O Nº 11.984, IMÓVEL FOREIRO A UNIÃO E A
MUNICIPALIDADE, COM FRENTE TAMBÉM PARA AS RUAS
AURELIANO LEAL E GUSTAVO SAMPAIO. O IMÓVEL ENCONTRA-
SE LOCADO. INSCRITO NA MUNICIPALIDADE SOB O Nº 0.243.162-
5. MATR. CBMERJ Nº 2283756-1. RGI NA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE
A DISPOSIÇÃO NO SITE. CONSTA no R-25 – ARRESTO: 21ª VARA
CÍVEL PROC 0255963-11.2017.8.19.0001. RJ, 02/10/2018. Con-
dições do leilão: A venda será realizada à vista na mesma data do
leilão. Correrá por conta do comprador todas as despesas relati-
vas à aquisição do imóvel no leilão tais como: ITBI, despesas
com a escritura de compra e venda a ser lavrada no Cartório do
10º Ofício de Notas no prazo de 05 (cinco) dias após a apresenta-
ção da guia de ITBI devidamente paga pelo adquirente, o paga-
mento da comissão do Leiloeiro de 5%(cinco por cento) do valor
da arrematação, acrescido das despesas de R$ 7.500,00 que
serão pagos no ato do leilão. Será de responsabilidade do com-
prador o Ônus de IPTU aproximados no valor de R$ 1.415.917,06
(Um milhão quatrocentos e quinze mil novecentos e dezessete
reais e seis centavos) e no CBMERJ até a presente data cons-
tam débitos de R$ 5.644,06(cinco mil seiscentos e quarenta e
quatro reais e seis centavos) referente aos exercícios de
2016,2017,2018,2019 e 2020, débitos de condomínio até esta
data em R$ 154.858,61(cento e cinquenta e quatro mil oitocen-
tos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), taxas,
alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros,
averbações, etc. O imóvel será vendido no estado em que se
encontra (venda ad corpus) não podendo o arrematante alegar
desconhecimento das condições, características e estado de
conservação, a desocupação/imissão/reintegração na posse fi-
cará por conta do comprador, que assume o risco da ação, bem
como todas as custas e despesas, inclusive honorários
advocatícios, mediante propositura da competente ação, se ne-
cessário, na forma da Lei nº 9.514/97. Em caso de Acordo será
paga comissão integral do Leiloeiro bem como as despesas até
a data do leilão. Maiores informações: tel: 2532-1961 – 2532-
1705 ou pelo email: schulmann@schulmann.com.br ou (http://
www.schulmann.com.br).

Agropecuária cresce em 
média 9% no Rio desde 2017
A agropecuária teve 

um aumento médio 
de 9% ao longo dos 

últimos três anos no Estado 
do Rio de Janeiro. O dado, 
que revela o fortalecimento 
desta atividade produtiva, foi 
apresentado no painel virtu-
al promovido pela Câmara 
Setorial de Agronegócios 
do Fórum da Alerj de De-
senvolvimento Estratégico, 
nesta terça-feira. No encon-
tro, produtores rurais, repre-
sentantes do setor varejista e 
das universidades apontaram 
a necessidade de ampliar in-
vestimentos e apoio governa-
mental para que o setor gere 
mais emprego e renda.

O presidente da Federação 
da Agricultura do Estado do 
Rio de Janeiro (Faerj), Rodol-
fo Tavares, enfatizou que a 
ampliação e a qualificação da 
cadeia produtiva exige que se 
repense a questão tributária, 
para reduzir o custo de pro-
dução. O estado conta, atual-
mente, com um rebanho de 
cerca de 2,7 milhões de cabe-
ças de gado. “O crescimento 
de 9% ao ano representa a 
superação do período de es-
tagnação que vivemos entre 
2015 e 2017 e é resultado 
também da migração de ou-
tros produtores para o setor 
agropecuário. O Rio precisa 
de uma política agropecuária 
mais expressiva que fomente 
nossas atividades para que 
possamos equacionar os vá-
rios gargalos do setor”, disse.

Segundo o presidente da 

Faerj, enquanto no Estado 
de São Paulo, o produtor 
rural não paga ICMS de 
energia elétrica, no Rio a 
cobrança é de 32%: “São 
questões como essa que vão 
se acumulando e trazendo 
diferenças enormes no cus-
to de produção em compa-
ração com outros Estados.”

Apesar de o Rio de Janei-
ro ser o segundo maior con-
sumidor de carne do país, a 
maior parte do que é consu-
mido pelos fluminenses vem 
de outros estados. O gerente 
comercial da Dom Atacadis-
ta, Jessé Almeida, destacou a 
dificuldade dos frigoríficos 
situados no Rio dar suporte 
à comercialização. “Hoje não 
temos manipulação nenhu-
ma sobre a carne bovina, os 
produtos já chegam embala-
dos, identificados e em por-
ções. É um plano dentro do 
setor varejista comercializar 
a carne processada desta ma-
neira e são poucos os frigo-
ríficos no estado que conse-
guem nos dar esse suporte”, 
explicou.

Segundo Jessé, é impor-
tante que o setor receba 
investimentos para que 
possa atender as demandas 
do mercado. “Nossa ideia 
é sempre fortalecer os pro-
dutores que estão dentro 
do nosso Estado mas, infe-
lizmente, muitas vezes não 
conseguimos por falta de 
estrutura e incentivos”, la-
mentou. 

O presidente da Associa-

ção dos Frigoríficos do Rio 
de Janeiro (FriRio), Aurelia-
no Brum Vargas, defendeu 
a inclusão de frigoríficos no 
hall de produtores abarcados 
pela Lei 8.792/20, que isenta 
estabelecimentos da cobran-
ça do Fundo Orçamentário 
Temporária (FOT).

“Temos um papel impor-
tante para a economia do 
estado e existem muitos ris-
cos sobre nossas atividades. 
A carga tributária é alta em 
comparação com os outros 
estados. Para os frigoríficos 
não fecharem, acabam mi-
grando para outras regiões. 
Se não existirmos, o pecu-
arista ficará à mercê de ou-
tros estados e terá que arcar 
com custos de ICMS, o que 
pode inviabilizar a produ-
ção”, enfatizou.

O presidente da FriRio 
destacou ainda a importân-
cia do setor para a geração 
de emprego e renda no in-
terior fluminense. “Existem 
frigoríficos que são capazes 
de gerar mais de 200 em-
pregos, o que é um número 
significativo se pensarmos 
o montante populacional 
de algumas cidades. Nossa 
responsabilidade social é 
muito grande”, afirmou.

O presidente da Faerj tam-
bém enfatizou a vantagem 
logística do Rio, que possui 
aproximadamente 15 mi-
lhões de consumidores em 
um raio de 100 km da capital 
fluminense. Uma vantagem 
que outros estados não pos-

suem. Para o professor de 
Geografia Agrária da Uni-
versidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ), Nilton 
Junior, falta utilizar melhor 
essas vantagens e potenciali-
dades em benefício do pró-
prio estado.

“A agropecuária é im-
portante para alimentar a 
região metropolitana e pa-
ra gerar emprego, renda e 
melhores condições de vida 
para as populações do inte-
rior. Precisamos usar essa 
vantagem logística a nosso 
favor. Ela não pode atrapa-
lhar o desenvolvimento do 
interior do estado que acaba 
ficando esvaziado, já que as 
atenções ficam concentra-
das nas regiões próximas à 
capital. “, destacou.

A Secretária-Geral do 
Fórum da Alerj, Geiza Ro-
cha, que mediou o deba-
te, falou sobre a atuação e 
os objetivos do Fórum e a 
importância de painéis vir-
tuais para pensar o estado 
do Rio. “O debate de hoje é 
uma forma de pensar estra-
tegicamente nosso estado, 
reunir informações sobre a 
situação do setor agrope-
cuário para que possamos 
levar as demandas da me-
lhor forma possível para as 
instituições e os tomadores 
de decisão. O setor da agro-
pecuária tem um potencial 
enorme para dinamizar a 
economia do nosso estado 
e não vai ficar de fora dos 
nossos debates”, concluiu.

Micros já podem 
pagar Simples  
com Pix

Os micro e peque-
nos negócios que 
se enquadram no 

Simples Nacional poderão 
pagar suas contribuições 
através do Pix, tecnologia 
de pagamentos instantâne-
os criada pelo Banco Cen-
tral. A novidade foi anun-
ciada pelo Serviço Federal 
de Processamento de Da-
dos (Serpro). A expectativa 
é que mais de 16 milhões 
de empreendedores sejam 
beneficiados com a facilida-
de de realizar o pagamento 
em qualquer dia, a qualquer 
horário e banco que tenha 
o Pix.

Para fazer o pagamento 
do Simples com Pix, basta 
retirar o Documento de Ar-
recadação do Simples Na-
cional (DAS) online, pois a 
partir de agora ele virá com 
um QR code. Em seguida, o 
contribuinte abre o aplicati-
vo do banco que é corren-
tista, escolhe a função Pix, 
faz leitura do código QR co-
de com a câmera do celular 
e o processo será iniciado. 
O pagamento instantâneo 
também estará disponível 
para quem está renegocian-
do dívidas e precisa pagar as 
parcelas do Simples.

A analista de Capitaliza-
ção e Serviços Financeiros 
do Sebrae Cristina Vieira 
acredita que o pagamento 
via Pix é um avanço pa-
ra os donos de pequenos 
negócios. “O Pix já estava 
disponível para os micro e 
pequenas empresas desde 
novembro de 2020 e agora, 
com os avanços da tecnolo-
gia de pagamentos propor-
cionada pelo QR code, os 
empresários terão mais es-
ta facilidade. Nós sabemos 
como a vida do empreende-
dor é corrida, toda solução 
que venha facilitar a rotina 
deve ser comemorada”, 
afirma.

Atualmente, segundo a 
Receita Federal, existem 5 
milhões de micro e peque-
nas empresas e 11 milhões 
de MEI inscritos no Sim-
ples Nacional. O regime 
especial existe desde 2006 
e unifica, numa guia única, 
o recolhimento de sete tri-
butos federais, mais o Im-
posto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), administrado pe-
los estados, e o Imposto 
sobre Serviços (ISS), ad-
ministrado pelos municí-
pios.
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Balanços patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Ativo Nota 2020 2019
Circulante ������������������������������������������������������� 927.199 760.439
Caixa e equivalentes de caixa ������������������������� 5 285�158 143�411
Contas a receber ��������������������������������������������� 6 492�110 499�556
AFRMM a receber ������������������������������������������� 3 55�777 50�393
Impostos a recuperar��������������������������������������� 7 36�390 30�411
Estoques���������������������������������������������������������� 9 31�627 9�360
Adiantamentos a fornecedor ��������������������������� 10 7�876 6�725
Despesas antecipadas ������������������������������������ 11 18�261 20�583
Não Circulante ����������������������������������������������� 371.219 299.188
Impostos e contribuições diferidos ������������������ 8 132�883 104�247
Operações com partes relacionadas ��������������� 22 235�845 190�163
Depósitos judiciais ������������������������������������������� 2�491 4�778

381.500 425.097
Imobilizado ������������������������������������������������������ 12 307�164 318�688
Direito de uso �������������������������������������������������� 13 57�285 87�907
Intangível ��������������������������������������������������������� 14 17�051 18�502
Total do Ativo ������������������������������������������������� 1.679.918 1.484.724
Passivo e patrimônio líquido Nota 2020 2019
Circulante ������������������������������������������������������� 676.534 584.155
Fornecedores �������������������������������������������������� 15 30�364 23�672
Empréstimos e financiamentos ����������������������� 16 91�299 60�632
Arrendamento financeiro - partes relacionadas 17 42�532 31�324
Impostos e contribuições ��������������������������������� 18 65�004 35�692
Obrigações e provisões trabalhistas ��������������� 19 8�972 10�107
Armadores ������������������������������������������������������� 20 429�630 415�071
Provisões diversas ������������������������������������������ 21 8�733 7�657
Não Circulante ����������������������������������������������� 662.068 589.205
Empréstimos e financiamentos ����������������������� 16 411�910 334�467
Arrendamento financeiro - partes relacionadas 17 37�943 62�419
Operações com partes relacionadas ��������������� 22 193�995 171�168
Impostos e contribuições ��������������������������������� 18 13�307 15�205
Provisões para contingências�������������������������� 23 4�913 5�946
Patrimônio Líquido ���������������������������������������� 24 341.316 311.364
Capital Social��������������������������������������������������� 201�887 201�887
Reserva de lucros�������������������������������������������� 139�429 98�281
Lucros acumulados ����������������������������������������� - 11�196
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ������� 1.679.918 1.484.724

Demonstrações dos resultados em 31/12/2020 e 2019 
(Em MR$, exceto quando demonstrado de outra forma)

Nota 2020 2019
Receita operacional líquida ����������������������� 25 4�832�065 3�377�111
Custos dos serviços prestados��������������������� 26 (4�581�844) (3�184�284)
Lucro Bruto ������������������������������������������������� 250.221 192.827
Receitas/ (despesas) operacionais ����������� 1.189 (40.139)
Gerais e administrativas ������������������������������� 27 (12�081) (16�923)
Pessoal e encargos �������������������������������������� 28 (24�116) (20�270)
Impostos diversos����������������������������������������� (2�244) (3�265)
Depreciação e amortização �������������������������� (1�672) (2�905)
Outras receitas operacionais ������������������������ 41�301 3�224
Lucro antes do resultado financeiro �������� 251.410 152.688
Resultado financeiro, líquido �������������������� (208.285) (87.664)
Resultado financeiro líquido ������������������������� 29 (30�745) (51�044)
Variações cambiais líquidas ������������������������� 29 (177�540) (36�620)
Resultado antes do IR e da CS������������������ 43.125 65.024
Imposto de Renda e Contribuição Social � 11.006 (16.669)
Corrente�������������������������������������������������������� 30 (17�629) (13�025)
Diferido ���������������������������������������������������������8 e 30 28�635 (3�644)
Lucro líquido do exercício ������������������������� 54.131 48.355
Quantidade de ações ��������������������������������� 10�161�354 10�161�354
Lucro líquido por ações ����������������������������� 5,33 4,76
Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)

2020 2019
Lucro do exercício ������������������������������������������������������ 54�131 48�355
Total do resultado abrangente do exercício ���������� 54.131 48.355
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2020 e 2019
(Em MR$) Reserva de lucros

Capital 
Social

Reser-
va de 

Incenti-
vos de 

AFRMM

Re-
ser-

va 
Legal

Reser-
va de 

lucros 
a rea -

lizar

Lucros 
(prejuí-

zos) 
acumu-

lados Total
Saldos em 31/12/2018 ��� 201.887 247.025 – – (185.904)263.008
Destinação de recursos
 do AFRMM ��������������������� – 37�160 – – (37�160) –
Destinação de Reserva
 de Incentivo Fiscal para
 absorção de prejuízo ����� – (185�905) – – 185�905 –
Lucro líquido do exercício – – – – 48�355 48�355
Saldos em 31/12/2019 ��� 201.887 98.280 – – 11.197 311.363
Ajustes retrospectivos ����� – – 2�419 – (11�197) (8�778)
Saldos em 01/01/2020 ��� 201.887 98.280 2.419 – – 302.585
Destinação de recursos
 do AFRMM ��������������������� – 33�632 – – (33�632) –
Lucro líquido do exercício – – – 54�131 54�131
Destinações:
Constituição Reserva
 Legal������������������������������� – – 2�706 – (2�706) –
Distribuição de juros
 sobre capital próprio ������ – – – (15�401) (15�401)
Dividendos propostos ����� – – – 2�393 (2�393) –
Saldos em 31/12/2020 ��� 201.887 131.911 5.125 2.393 – 341.316

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social ������������������������������������������������������ 43.125 65.024
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o
 caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização �������������������������������������������� 61�203 64�482
Pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos (24�179) -
Juros e variação cambial sobre contrato de arrendamento 21�876 (1�768)
Baixas líquidas de depreciação e amortização �������������� – (3)
Lucro ajustado �������������������������������������������������������������� 102.025 127.735
Aumento líquido/(redução) nos ativos operacionais (51.362) 57.216
Variação no contas a receber ����������������������������������������� 7�446 (39�651)
Variação do AFRMM a receber �������������������������������������� (5�384) 102�661
Variação nos impostos a recuperar �������������������������������� (5�979) (10�494)
Variação nos impostos e contribuições diferidos ������������ (28�636) 3�644
Variação nos estoques ��������������������������������������������������� (22�267) (2�253)
Variação de adiantamentos concedidos ������������������������� (1�151) 1�135
Variação nas despesas antecipadas ������������������������������ 2�322 2�273
Variação nos depósitos judiciais - não circulante ����������� 2�287 (99)
Aumento líquido/(redução) nos passivos 
 operacionais ............................................................... 58.578 32.853
Variação de fornecedores ����������������������������������������������� 6�692 (3�051)
Variação de impostos e contribuições pagos ����������������� 38�418 (27�390)
Variação de obrigações trabalhistas e sociais ���������������� (1�135) 625
Variação de armadores �������������������������������������������������� 14�559 60�920
Variação de provisões diversas �������������������������������������� 1�077 1�370
Variação de provisão para contingências ����������������������� (1�033) 379
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais ��� 109.241 217.804
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos .... 50.111 (104.116)
Variação de créditos pessoas ligadas ���������������������������� (45�682) (35�533)
Pagamento de arrendamentos ��������������������������������������� (35�144) (23�019)
Variação de empréstimos e financiamentos ������������������� 108�110 (46�486)
Variação de débito de empresas ligadas ������������������������ 22�827 922
Fluxo de caixa das atividades de investimentos....... (17.605) (2.546)
Aquisições de bens do ativo imobilizado e/ou intangível (17�605) (2�546)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 de investimentos �������������������������������������������������������� 32.506 (106.662)
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa ��� 141.747 111.142
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ����� 143�411 32�269
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício ������� 285�158 143�411
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa ��� 141.747 111.142

Notas explicativas  às demonstrações contábeis em 31/12/2020 e de 2019 
(Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Empresa de Navegação Elcano S�A� (“Companhia” 
ou “Elcano”), sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade e estado 
do Rio de Janeiro, foi constituída em 22/08/2001 e tem por objetivo principal 
explorar, com embarcações próprias ou alheias, o comércio marítimo de longo 
curso, cabotagem e fluvial no transporte de carga em geral; operar terminais 
portuários, inclusive navegação de apoio portuário; exercer atividades de arma-
zenagem e comercialização de serviços de logística e de mercadorias e admi-
nistração de embarcações; exercer atividades complementares, correlatas ou 
acessórias, atinentes às suas atividades� Impactos da COVID-19: A crise cada 
vez mais relevante da pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19) originada na China 
no final de 2019, continua a ter consequências imprevisíveis a nível global e, 
portanto, para o Grupo nos primeiros meses de 2021� Os eventos ocorridos por 
essa circunstância após o encerramento do exercício social de 2020 não têm 
efeito na estrutura, nem nos valores das demonstrações contábeis encerradas 
em 31/12/2020, nem no princípio da continuidade� O Grupo mantém em vigor 
um importante plano de contingência tanto para os seus escritórios como para 
a frota de navios que opera para fazer face a esta crise e minimizar os possíveis 
efeitos que dela possam decorrer� 2. Base de preparação e apresentação das 
demonstrações contábeis: 2.1. Apresentação das demonstrações contábeis: 
a) Declaração de conformidade: A Empresa de Navegação Elcano S�A� adota as 
práticas contábeis aplicáveis no Brasil estabelecidas pela Lei das Sociedades 
por Ações (Lei nº 6�404/76) e suas devidas alterações (Leis nºs 11�638/07 e 
11�941/09)� As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs) e deliberações e instruções emitidas 
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e conforme as normas internacionais 
de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS)) emi-
tidas pelo International Accounting Standards (IASB) e adaptadas às normas 
emanadas pelo Grupo Nossa Terra 21 A� As demonstrações contábeis, referentes 
ao exercício findo em 31/12/2020 foram aprovadas e autorizadas para divulgação 
pela Diretoria em 08/03/2021� b) Base de apresentação: As demonstrações 
contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de apre-
sentação da Companhia, e todos os valores foram arredondados para Milhares 
de Reais, exceto quando indicado de outra forma� Transações em moeda estran-
geira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcional, são conver-
tidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação� Ativos e passivos mo-
netários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa 
de câmbio da data do fechamento� Os ganhos e as perdas de variações nas 
taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na 
demonstração de resultados� Ativos e passivos não monetários adquiridos ou 
contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio 
das datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo quando este 
é utilizado� A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as NBCs 
e o IFRS requerem o uso de certas estimativas contábeis por parte da Adminis-
tração da Companhia� A determinação dessas estimativas levou em consideração 
experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos 
futuros e outros fatores objetivos e subjetivos� A liquidação das transações en-
volvendo essas estimativas poderá resultar valores significativamente divergentes 
dos registrados nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas devido 
às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação� A Companhia revisa 
suas estimativas e premissas anualmente� 2.2. Resumo das principais práticas 
contábeis adotadas: As principais práticas contábeis adotadas na elaboração 
das demonstrações contábeis estão definidas a seguir: a) Instrumentos financei-
ros: Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras, 
investimentos em instrumentos de dívidas e patrimônio, contas a receber e outros 
recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, empréstimos e financiamentos, assim 
como contas a pagar e outras dívidas. Os instrumentos financeiros foram reco-
nhecidos de acordo com a NBC TG 48 (IFRS 09) - Instrumentos Financeiros, 
adotado pela Companhia em 01/01/2019, conforme deliberação CVM 763/16� 
Após o reconhecimento inicial, a Companhia classifica os ativos financeiros como 
subsequentemente mensurados ao: • Custo amortizado: quando os ativos finan-
ceiros são mantidos com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais e 
os termos contratuais desses ativos devem originar, exclusivamente, fluxos de 
caixa decorrentes de pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal 
em aberto; • Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA): 
quando os ativos financeiros são mantidos tanto com o objetivo de receber os 
fluxos de caixa contratuais, quando pela venda desses ativos financeiros. Além 
disso, os termos contratuais devem originar, exclusivamente, fluxos de caixa 
decorrentes de pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em 
aberto; • Valor justo por meio do resultado (VJR): quando os ativos financeiros 
não são mensurados pelo custo amortizado, valor justo por meio de outros re-
sultados abrangentes ou quando são designados como tal no reconhecimento 
inicial. Os instrumentos financeiros são designados a mensuração pelo valor 
justo por meio do resultado quando a Companhia gerencia e toma as decisões 
de compra e venda de tais investimentos, com base em seu valor justo e de 
acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de risco documentado 
pela Companhia� Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis 
são reconhecidos no resultado quando incorridos, bem com os resultados de 
suas flutuações no valor justo. Os passivos financeiros não derivativos são 
mensurados ao: • Valor justo por meio do resultado: quando classificado como 
mantido para negociação ou designado como tal no momento do reconhecimento 
inicial� Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos� 
Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são men-
surados ao valor justo e mudanças no valor justo desses passivos, incluindo 
ganhos com juros e dividendos, são reconhecidos no resultado do exercício; 
• Custo amortizado: Passivos financeiros não derivativos são mensurados ini-
cialmente pelo valor justo acrescido, desde que não seja um item mensurado ao 
valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que são diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. A classificação dos ativos financeiros é 
baseada tanto no modelo de negócios da Companhia para a gestão dos ativos 
financeiros, quanto nas suas características de fluxos de caixa. Da mesma forma, 
a Companhia classifica os passivos financeiros como subsequentemente men-
surados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do resultado� Os passivos 
financeiros mensurados pelo custo amortizado utilizam o método de taxa de juros 
efetiva, ajustados por eventuais reduções no valor de liquidação� b) Instrumentos 
financeiros derivativos e hedge accounting: Os instrumentos financeiros deriva-
tivos designados em operações de hedge são inicialmente reconhecidos ao valor 
justo na data em que o contrato de derivativo é contratado, sendo reavaliados 
subsequentemente também ao valor justo� Derivativos são apresentados como 
ativos financeiros quando o valor justo do instrumento for positivo, e como passivos 
financeiros quando o valor justo for negativo. Quaisquer ganhos ou perdas re-
sultantes de mudanças no valor justo de derivativos durante o exercício são 
lançados diretamente na demonstração de resultado, com exceção da parcela 
eficaz do hedge accounting, que é reconhecida diretamente no patrimônio líquido 
classificado como outros resultados abrangentes. Os valores contabilizados em 
outros resultados abrangentes são transferidos imediatamente para a demons-
tração do resultado quando a transação objeto de hedge afetar o resultado� 
c) Caixa e equivalentes de caixa: Representam saldos bancários, de caixa de 
bordo de embarcações e ordem de crédito e estão sujeitas a insignificante risco 
de mudança de valor, e com liquidez imediata, acrescido dos rendimentos aufe-
ridos até a data do balanço, que se aproxima de seu valor justo� d) Contas a 
receber: Correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de 
serviços no decurso normal das atividades da Companhia� As contas a receber 
são reconhecidas pelo valor faturado, registradas e mantidas no balanço pelo 
valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações 
monetárias ou cambiais, deduzidos das perdas esperadas para créditos de liqui-
dação duvidosa (“PECLD”) para cobrir eventuais perdas na realização desses 
créditos, quando aplicáveis� As perdas esperadas para créditos de liquidação 
duvidosa são constituídas em montante considerado suficiente pela Administração 
para suprir as eventuais perdas na realização desses valores, sendo apurada 

em bases individuais e considerando em suas premissas o conceito de perdas 
de crédito esperadas, conforme introduzido pela NBC TG 48 (IFRS 9) - Instru-
mentos financeiros. Os cálculos do ajuste a valor presente não apresentaram 
valores relevantes em razão do curtíssimo prazo de liquidação das duplicatas a 
receber� Portanto, não houve contabilização de Ajuste a Valor Presente (AVP) 
conforme a NBC TG 12 (Deliberação CVM 564/08) - ajuste a valor presente� 
e) Estoques: Os estoques representam os combustíveis a bordo das embarca-
ções� São avaliados pelo método Primeiro a Entrar é o Primeiro a Sair (PEPS), 
não sendo os seus valores inferiores ao de mercado� f) Despesas antecipadas: 
As despesas do exercício seguinte, compostas por prêmios de seguros a apropriar, 
são avaliadas ao custo, líquido das amortizações, que são reconhecidas ao re-
sultado de acordo com o prazo de vigência do seguro� g) Ativos e passivos cir-
culantes e não circulantes: Os ativos são demonstrados pelos valores de reali-
zação e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, se 
aplicáveis, os rendimentos, encargos e variações monetárias correspondentes� 
A apropriação dos rendimentos e encargos mensais pactuados é calculada pelo 
método linear� Os rendimentos ou encargos proporcionais aos dias decorridos 
no mês da contratação das operações são apropriados dentro do próprio mês, 
“pro rata dia”. A Administração da Companhia não identificou a necessidade de 
constituição de Ajuste a Valor Presente (AVP) de seus ativos e passivos em 
conformidade com a NBC TG 12 (Deliberação CVM 564/08) - ajuste a valor 
presente� h) Imobilizado: • Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado 
são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação 
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, 
se houver� • Custos subsequentes: O custo de reposição de um componente do 
imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os 
benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a 
Companhia e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil 
do componente que tenha sido reposto por outro é baixado� Os custos de ma-
nutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme 
incorridos� • Depreciação: A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, 
que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor 
residual� A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear 
com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, 
já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo dos benefícios 
econômicos futuros incorporados no ativo� As vidas úteis estimadas (em anos) 
para os bens do ativo imobilizado são:
Descrição Vida útil (anos)
Embarcações����������������������������������������������������������������������� 1 a 24
Edifícios ������������������������������������������������������������������������������� 25
Móveis e utensílios �������������������������������������������������������������� 10
Veículos ������������������������������������������������������������������������������� 5
Outros ���������������������������������������������������������������������������������� 5 a 10
A Companhia revisa a vida útil estimada dos bens do imobilizado anualmente no 
final de cada exercício. Durante o exercício corrente, a Administração estabeleceu 
que a vida útil de suas embarcações próprias se mantém inalterada, em decor-
rência da atual idade das mesmas e das perspectivas de suas operacionalidades 
normais e manutenção das mesmas até o fim da vida útil atual estimada. i) Direito 
de uso: O Direito de uso é composto pelo valor presente líquido dos valores a 
pagar pelo arrendamento financeiro de ativos, objetos do arrendamento, reco-
nhecidos inicialmente em janeiro de 2019, de acordo com a norma IFRS 16/CP 
06 (vide nota 4)� O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo 
método linear desde a data de início até o final do prazo do arrendamento. j) In-
tangível: No ativo intangível são classificados os gastos com aquisição de software 
e marcas e patentes registradas ao custo, deduzidos das amortizações acumu-
ladas e perda por redução ao valor recuperável quando aplicável� A amortização 
é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos� A vida útil 
estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e 
o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente� 
k) Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reco-
nhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação 
e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de 
liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em 
que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de 
juros. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circu-
lante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liqui-
dação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço� l) Arren-
damento financeiro: O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente, de 
acordo com a norma IFRS 16/CP 06 (vide nota 4), ao valor presente dos paga-
mentos de arrendamento, descontados pelo prazo do contrato e pela taxa de 
juros implícita no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada 
imediatamente, pela taxa de empréstimo incremental da Companhia� A Elcano 
usa sua taxa incremental sobre empréstimo como taxa de desconto� m) Contas 
a pagar fornecedores: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais 
incorridas, quando aplicáveis, e representam as obrigações a pagar por bens ou 
serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios 
da Companhia� n) Provisões: As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis 
e tributárias) são reconhecidas quando: a Empresa tem uma obrigação presente 
ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos passados; 
é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor tiver sido estimado com segurança� As provisões não são reconhecidas 
com relação às perdas operacionais futuras. Quando houver uma série de obri-
gações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em 
consideração a classe de obrigações como um todo� Uma provisão é reconhecida 
mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual 
incluído na mesma classe de obrigações seja pequena� As provisões são men-
suradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar 
a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações 
atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da 
obrigação� O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é 
reconhecido como despesa financeira. o) Imposto de Renda e Contribuição Social 
corrente e diferido: As despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social do 
período compreendem os impostos correntes e diferidos� Os impostos sobre a 
renda são reconhecidos na demonstração do resultado, calculados com base 
nas alíquotas de 15%, acrescidos de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$ 240 para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição 
Social� O Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos são reconhecidos 
com relação às diferenças temporárias entre os valores de ativos e passivos para 
fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação na 
apuração do lucro real tributável� p) Apuração do resultado: O resultado das 
operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência� 
• Receita de prestação de serviços: A receita proveniente da prestação de serviços 

é reconhecida de acordo com a NBC TG 47 (IFRS 15) - Receita com contrato de 
clientes, adotada pela Companhia em 01/01/2019, estabelecendo um modelo de 
cinco etapas para determinar a mensuração da receita e quando e como ela será 
reconhecida� Dessa forma, a Companhia reconhece as receitas na extensão em 
que os produtos são entregues e devidamente aceitos pelos seus clientes, onde 
os riscos e benefícios relacionados a propriedade são transferidos� A receita é 
mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber líquidas 
de quaisquer contraprestações variáveis, tais como descontos, abatimentos, 
restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, bônus de desempenho, 
penalidades ou outros itens similares� • Receitas e despesas financeiras: A receita 
e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros 
efetivos. A Companhia classifica juros recebidos como fluxos de caixa das ativi-
dades de investimento� q) Demonstrações dos fluxos de caixa:  As demonstrações 
dos fluxos de caixa foram preparadas e apresentadas de acordo com o Pronun-
ciamento Técnico CPC 03 (R2)� r) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis 
significativas: As demonstrações contábeis requerem o uso de certas estimativas 
contábeis, tais como: seleção de vidas úteis dos bens do imobilizado; provisões 
para perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa; perdas nos estoques; 
provisões fiscais, previdenciárias, cíveis e trabalhistas. Os resultados reais dos 
saldos constituídos com a utilização de julgamentos, estimativas e premissas 
contábeis, quando de sua efetiva realização, podem ser divergentes� A preparação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil requer que a Administração se baseie em estimativas para registro de 
certas transações e informações sobre dados das suas demonstrações contábeis� 
Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva 
realização em exercícios subsequentes, podem diferir dessas estimativas� As 
revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em 
que as estimativas são revisadas e nos exercícios futuros afetados� As principais 
estimativas aplicadas estão descritas nas notas explicativas, sendo elas: a) Pro-
visão para perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa - Nota expli-
cativa 8� b) Estoques - Nota explicativa 10� c) Imobilizado - Nota explicativa 16� 
d) Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais - Nota explicativa 22. 
e) Realização dos prejuízos fiscais e diferenças temporárias - Nota explicativa 
23� 3. Legislação aplicável às Companhias de navegação: As particularidades 
concernentes às Empresas de navegação encontram-se refletidas nas demons-
trações contábeis e enquadram-se nas disposições contidas na Portaria do Mi-
nistério da Fazenda nº 188, de 27/09/1984� Essa particularidade inclui, principal-
mente, a forma de contabilização do Adicional ao Frete para Renovação da 
Marinha Mercante (AFRMM)� Em conformidade com a legislação vigente aplicável 
às Empresas de navegação, é destinada a elas a taxa adicional de 10% sobre 
o valor do frete de cabotagem, cobrado dos clientes ou ressarcidos pela União 
Federal, a qual é creditada em conta vinculada no Banco do Brasil S�A�� Esses 
depósitos destinam-se, exclusivamente, a pagamento de eventos de construção, 
docagens, reparos, manutenção das embarcações e amortizações de financia-
mentos concedidos pelo Fundo da Marinha Mercante - FMM para aquisição e 
reparação de embarcações em estaleiros brasileiros� Em 31/12/2020, a Compa-
nhia tinha a receber da União Federal o montante de R$ 55�777 (R$ 50�393 em 
2019), referente à taxa adicional acima mencionada� 4. Normas e interpretações: 
Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2020: 
a) Definição de um negócio (alterações a IFRS 3): As alterações a IFRS 3 são 
obrigatórias para períodos iniciados a partir de 01/01/2020� A Companhia deve 
aplicar a definição revisada de um negócio para as aquisições que ocorreram 
em ou após 01/01/2020 para determinar se deveriam ser contabilizadas de acordo 
com a IFRS 3� Não é permitido reavaliar aquisições ocorridas antes da data de 
vigência da referida revisão� Consulte a nota explicativa 10 para divulgações 
relativas à combinação de negócios da Companhia que ocorreram durante o 
exercício findo em 31/12/2020 e anos anteriores, respectivamente. b) Impactos 
da COVID-19 nas concessões de aluguel (Alterações a IFRS 16): A partir de 
01/06/2020, a IFRS 16 foi alterada para fornecer um expediente prático para os 
locatários que contabilizam as concessões de aluguel recebidas como consequ-
ência direta da pandemia do COVID-19 e satisfazem todas as seguintes condi-
ções: • a alteração nos pagamentos do arrendamento resulta em uma contra-
prestação revista para o arrendamento que é substancialmente igual ou inferior 
à contraprestação para o arrendamento imediatamente anterior à alteração; 
• qualquer redução nos pagamentos de arrendamento afeta apenas os paga-
mentos originalmente devidos em ou antes de 30/06/2021 (por exemplo, um 
benefício concedido em um arrendamento cumpriria esta condição se resultasse 
em pagamentos de arrendamento reduzidos em ou antes de 30/06/2021 e em 
pagamentos de arrendamento aumentados que se estendessem após 
30/06/2021); • não há alteração substancial de outros termos e condições do 
contrato de arrendamento� As concessões de aluguel que satisfaçam esses 
critérios podem ser contabilizadas de acordo com o expediente prático, o que 
significa que o locatário não avalia se a concessão de aluguel atende à definição 
de uma modificação de locação. A Administração da Companhia não identificou 
impactos significativos em relação às práticas anteriormente utilizadas nas de-
monstrações contábeis da Companhia e suas controladas� Novas normas, revi-
sões e interpretações emitidas que ainda não estavam em vigor em 31/12/2020: 
a) Contratos onerosos - Custo de cumprimento de contrato (Alterações à IAS 
37): Aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 01/01/2022 para con-
tratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira 
vez.  A alteração determina de forma específica quais custos devem ser consi-
derados ao calcular o custo de cumprimento de um contrato� A Administração da 
Companhia não espera impactos significativos quando da adoção desta norma. 
b) Outras normas: • Alteração na norma IAS 16 Imobilizado - Classificação do 
resultado gerado antes do imobilizado estar em condições projetadas de uso� 
Esclarece aspectos a serem considerados para a classificação de itens produzidos 
antes do imobilizado estar nas condições projetadas de uso� Esta alteração de 
norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 01/01/2022; • Melhorias 
anuais nas Normas IFRS 2018-2020 efetiva para períodos iniciados em ou após 
01/01/2022� Efetua alterações nas normas IFRS 1, abordando aspectos de pri-
meira adoção em uma controlada; IFRS 9, abordando o critério do teste de 10% 
para a reversão de passivos financeiros; IFRS 16, abordando exemplos ilustrativos 
de arrendamento mercantil e IAS 41, abordando aspectos de mensuração a valor 
justo� Estas alterações de norma são efetivas para exercícios iniciando em/ou 
após 01/01/2022; • Alteração na norma IFRS 3 - inclui alinhamentos conceituais 
desta norma com a estrutura conceitual das IFRS� As alterações à IFRS 3 são 
efetivas para períodos iniciados em ou após 01/01/2022; • Alteração na norma 
IFRS 17 - inclui esclarecimentos de aspectos referentes a contratos de seguros� 
Alteração à IFRS 17 efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023; 
• Alteração na norma IAS 1 - Classificação de passivos como Circulante ou Não-
-circulante� Esta alteração esclarece aspectos a serem considerados para a 
classificação de passivos como circulante e não-circulante. Alteração à IAS 1 
efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023; • Alteração na norma 
IFRS 4 - Extensão das isenções temporárias da aplicação da IFRS 9 para segu-
radoras� Esclarece aspectos referentes a contratos de seguro e a isenção tem-
porária de aplicação da norma IFRS 9 para seguradoras� Alteração à IFRS 4 
efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023; e • Alteração nas normas 
IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 (Reforma da Taxa de Juros de Refe-
rência - IBOR “fase 2”) - As alterações são obrigatórias para períodos iniciados 
a partir de 01/01/2021, e esclarecem aspectos referentes a definição da taxa de 
juros de referência para aplicação nessas normas� A Administração da Companhia 
está avaliando os impactos das novas normas e alterações listadas acima e 
entende que sua adoção não provocará impactos relevantes nas demonstrações 
contábeis da Companhia�

AVISO DE LEILÃO
Wilkerson Machado dos Santos, Leiloeiro Público Oficial, matri-
cula nº 151 JUCERJA, com escritório na Av. Erasmo Braga, 227 –
Grupo 704 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, devidamente autorizado
pela  Prefeitura Municipal de Barra Mansa, faz saber que venderá,
na forma da Lei 8.666/93, diversos bens (sucatas) em leilão no
dia 13/05/2021 pelo site www.machadoleiloes.com.br, às 11 h,
estando disponível catálogo e condições do leilão no site.

Rocha Miranda Filhos S/A Administração e Participações
CPNJ 33.131.996/0001-23 - NIRE 3330012853-1

Edital de Convocação para AGO/AGE: Convocamos os Srs. Acionistas a 
se reunirem às 13h em 1ª convocação no dia 14/05/21, em AGO/AGE, que 
será realizada na modalidade DIGITAL, e sua transmissão será pela plata-
forma Google Meet, que terá o link de acesso disponibilizado aos acionistas 
com antecedência a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) 
AGO/AGE: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/20; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) 
Eleição da Diretoria e fixação dos honorários para o exercício 2021; d) Elei-
ção do Conselho Fiscal; e) Assuntos gerais. RJ, 26/04/21. 

A Diretoria: Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Acionistas da OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), na forma do artigo 124 
da Lei 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”), a ser realizada no dia 06 de maio de 2021, às 09:00, na sede da 
Companhia, localizada na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2403, Botafogo, 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social 
da Companhia. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021. OSX CONSTRUÇÃO 
NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PAULO ESTEVES DE 
FRIAS VILLAR - Presidente do Conselho de Administração.
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Balanços patrimoniais Em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
2020 2019

Ativo 217.690 194.199
Ativo circulante 138.614 132.342

Caixa e equivalentes de caixa 13.627 12.487
TVM 35.167 32.402
Contas a receber 24.240 23.635
Direitos de exibição 64.994 63.255
Outros 586 563

Ativo não circulante  79.076 61.857
 Direitos de exibição  67.305 48.320

Depósitos judiciais  171 92
I.R. e C.S. diferidos  1.880 2.138
Imobilizado  5.628 6.377
Intangível  4.092 4.930

Passivo e patrimônio líquido 217.690 194.199
Passivo circulante 86.269 91.272

Contas a pagar 71.310 55.848
Dividendos a pagar 5.540 25.175
Adiantamento de clientes 807 361
I.R. e C.S. 3.562 5.124
Obrigações tributárias 2.454 2.050
Outros 2.596 2.714

Passivo não circulante  15.598 15.141
 Contas a pagar  15.223 14.791

Provisão para contingências  369 324
Outros  6 26

Patrimônio líquido  115.823 87.786
Capital social (Nota 4)  8.685 8.685
Reserva de capital  8.856 8.856
Reservas de lucros  1.754 1.754
Reserva Estatutária  53.726 38.373
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório  42.802 30.118
Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019

(Em MR$) 2020 2019
Receita líquida de vendas e serviços  230.141  244.204
Custo das vendas e dos serviços  (98.096) (91.199)
Lucro bruto 132.045 153.005
Despesas operacionais

Despesas com vendas (31.776) (30.372)
Despesas gerais e administrativas (14.155) (19.077)
Outras receitas operacionais (108) 12
Resultado na venda de imobilizado - 4

Lucro antes das receitas e despesas financeiras 86.006 103.572
 Despesas financeiras (18.824) (2.847)
 Receitas financeiras 1.621 4.273
Lucro antes do I.R. e da C.S.  68.803 104.998
I.R. e C.S.  (22.443) (35.310)
Lucro líquido do exercício  46.360 69.688

Demonstrações dos resultados abrangentes Exercícios findos
em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$) 2020 2019

Lucro líquido do exercício 46.360 69.688
Resultados abrangentes total do exercício 46.360 69.688

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Reserva de capital Reservas de lucros Lucros Dividendos

Capital 
social

Ágio na emissão 
de ações

Reserva 
legal

Reserva de reten-
ção de lucros

 Reserva 
Estatutária

 acumula-
dos

adicionais ao mí-
nimo obrigatório Total

Saldos em 31/12/2018 8.685 8.856 1.737 17 - - 70.697 89.992
Distribuição de dividendos - - - - - - (70.697) (70.697)
Lucro líquido do exercício - - - - - 69.688 - 69.688
Destinação

JSCP - - - - - (1.197) - (1.197)
Reserva de Lucro - - - - 38.373 (38.373) - -
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório - - - - - (30.118) 30.118 -

Saldos em 31/12/2019 8.685 8.856 1.737 17 38.373 - 30.118 87.786
Distribuição de dividendos - - - - - - (14.765) (14.765)
Lucro líquido do exercício - - - - - 46.360 - 46.360
Destinação

JSCP - - - - - (3.558) - (3.558)
Reserva de Lucro - - - - 15.353 - (15.353)  -
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório - - - - - (42.802) 42.802 -

Saldos em 31/12/2020 8.685 8.856 1.737 17 53.726 - 42.802 115.823

NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A.
CNPJ nº: 01.253.766/0001-40

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as DFs e Notas Explicativas relativas 
aos exercícios findos em 31/12/2020 e 2019. Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. RJ, 28/04/2021. 
A ADMINISTRAÇÃO.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Em MR$)  2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais 41.370 37.497
Lucro do exercício antes do I.R. e C.S. 68.803 104.998

Ajustes para conciliar o resultado do exercício ao caixa 
gerado pelas atividades operacionais 68.808 104.775
Depreciação e amortização 1.627 1.617
Reversão de perda estimada por risco de crédito (1.667) (1.809)
Constituição (reversão) provisão de contingências 45 (27)
Ganho na venda de imobilizado - (4)

(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Contas a receber 1.062 2.836
Direitos de exibição (20.724) (14.922)
Outros ativos (102) 97
Contas a pagar 15.894 (22.289)
Obrigações e créditos tributários (129) (560)
Outros passivos 308 (901)

Caixa gerado pelas atividades operacionais 65.117 69.036
Pagamento de I.R. e C.S. (23.747) (31.539)

Fluxos de caixa das atividades de investimentos (2.805) 16.219
Aplicação (resgate) de TVM (2.765) 16.294
Aquisição de imobilizado (40) (151)
Venda de imobilizado - 76

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos (37.425) (56.417)
Dividendos e JSCP pagos (37.425) (56.417)

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 1.140 (2.701) 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 12.487 15.188
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 13.627 12.487

Notas explicativas às DFs Em 31/12/2020 e 2019: 1. Contexto operacional: A 
NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A. (“Cia.”) é uma par-
ceria entre a Globo Comunicação e Participações S.A. (“Globo”) e a USA Brasil 
Holdings L.L.C., subsidiária da NBC Universal Global Networks Latin America, LLC. 
(“NBC Universal”). A Cia. iniciou suas operações em 10/05/1996 e sua principal 
atividade é a programação, produção, aquisição e distribuição de filmes, através de 
seus canais de televisão por assinatura “Universal TV”, “Studio Universal” e “Syfy”. 
Estes canais são distribuídos pelas principais operadoras do país, tais como Claro 
S.A. (“Net”), Sky Serviços de Banda Larga Ltda. , Embratel TVSAT Comunicações 
S.A. (“Claro TV”), Oi Móvel S.A e Telefônica Brasil S.A. A Cia. tem prazo de duração 
até 10/05/2025 , de acordo com o seu Estatuto Social. Em 1º/01/2020, foi aprovada 
em AGE a incorporação da Globosat Programadora Ltda. (“Globosat”) e da G2C 
Globo Comercialização de Conteúdos S.A (“G2C”), pela sua controladora, Globo, 
a qual passou a sucedê-las em todos os seus bens, direitos, obrigações e compro-
missos contratuais, garantindo a continuidade de forma normal. Essa reestruturação 
societária integra o programa “Uma só Globo” que visa a unificação das operações 
em uma única empresa, mais ágil e mais forte, possibilitando a melhoria e aperfei-
çoamento dos negócios e atividades atuais, e na criação de novos negócios. Em 
1º/09/2020, a plataforma de streaming Globoplay passou a ofertar o pacote Globo-
play + canais ao vivo para seus assinantes degustarem, de forma gratuita, a expe-
riência de consumo linear do portifólio de canais do Grupo Globo e da NBCU (Uni-
versal TV, Studio Universal e SyFy) em um ambiente digital. Em 1º/10/2020, de 
forma definitiva, iniciou a comercialização do pacote Globoplay + canais ao vivo 
para antigos e novos assinantes da plataforma. Covid-19: Em 11/03/2020, a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de covid-19 uma pandemia. 

são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Os passivos são reconhecidos no balanço quando a 
Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento pas-
sado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco en-
volvido. b) Direitos de exibição: Os direitos de exibição são ativos intangíveis que 
incluem filmes, seriados e programas de televisão, adquiridos de terceiros e/ou 
partes relacionadas. São reconhecidos no ativo circulante e no realizável a longo 
prazo em decorrência de integrarem o ciclo operacional da Cia., ou seja, a segre-
gação dos conteúdos é realizada conforme vigência dos contratos de licenciamen-
to. Os direitos adquiridos são mensurados ao custo de aquisição, reconhecidos no 
ativo no momento do pagamento ou quando tais direitos tornam-se disponíveis, o 
que ocorrer primeiro. Os custos dos filmes e séries incluem, principalmente, o cus-
to dos direitos de filmes e séries de televisão adquiridos de terceiros e/ou partes 
relacionadas, nos termos dos contratos de licenciamento. A amortização dos filmes 
e séries é linear e determinada com base na vigência de cada título. A recuperabi-
lidade dos direitos é revisada individualmente por direito, e as perdas, se houver, 
são reconhecidas no resultado, quando há um decréscimo do valor ou quando não 
há mais expectativa de exibição do direito até o final do contrato. c) Imobilizado: O 
imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou de construção, deduzido da de-
preciação acumulada, à exceção dos terrenos, que não são depreciados e/ou per-
das por redução ao valor recuperável, se for o caso. Gastos com reparos e manu-
tenção que não aumentam a vida útil do ativo são reconhecidos como despesa 
quando incorridos. A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas que levam 
em consideração a vida útil-econômica estimada dos bens. d) Receita de contrato 
com clientes: De acordo com a norma CPC 47–Receita de Contratos com Clientes, 
a NBCU reconhece a receita de acordo com princípios fundamentais considerando 
os seguintes passos: a) identificação do contrato com cliente; b) identificação das 
obrigações de performance contidas no contrato; c) determinação do preço da 
transação; d) alocação do preço da transação às obrigações de performance e; e) 
reconhecimento da receita quando (e à medida que) a Cia. satisfaça a obrigação 
de performance. As receitas de programação e conteúdo (canais lineares por assi-
natura mensal) são reconhecidas considerando as obrigações de performance 
satisfeita mensalmente ao longo do tempo da assinatura. As receitas de publicida-
de são originadas da venda de espaço publicitário, dos canais lineares de TV por 
assinatura, de acordo com os formatos de entrega negociados junto ao cliente 
(anunciante) e/ou agência de publicidade (intermediador). e) Pronunciamentos no-
vos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2020: Alterações no CPC 26 (R1) 
e CPC 23: Definição de material: As alterações fornecem uma nova definição de 
material que afirma, “a informação é material se sua omissão, distorção ou obscu-
ridade pode influenciar, de modo razoável, decisões que os usuários primários das 
demonstrações contábeis de propósito geral tomam como base nessas demons-
trações contábeis, que fornecem informações financeiras sobre relatório específico 
da entidade”. As alterações esclarecem que a materialidade dependerá da nature-
za ou magnitude de informação, individualmente ou em combinação com outras 
informações, no contexto das DFs. Uma informação distorcida é material se pode-
ria ser razoavelmente esperado que influencie as decisões tomadas pelos usuários 
primários. Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro: 
O pronunciamento revisado esclarece novos conceitos, fornece definições atuali-
zadas, critérios de reconhecimento para ativos e passivos. Essas alterações não 
tiveram impacto nas DFs da Cia.. 4. Capital social: Em 31/12/2020 e 2019, o capi-
tal social estava composto por 8.208.316 ações ordinárias sem valor nominal. 
Marcelo Scalzo - Diretor Presidente; Mauricio Gonzalez Pinto - Diretor Financeiro; 

 Luiz Fernando Dezonne Motta - Contador - CRC RJ 092.909/O-9

Como consequência, o covid-19 impactou significativamente a economia mundial. 
Com a disseminação do vírus da covid-19, a Cia. se adaptou a uma nova rotina, na 
qual seus colaboradores passaram a trabalhar de forma remota (home office) em 
conformidade com as recomendações da OMS e as diretrizes do Grupo Globo. As 
produções internacionais das nossas principais séries foram afetadas, acarretando 
em redução do nº. de episódios e postergações dos lançamentos. Em relação as 
produções nacionais, a Ancine aumentou o prazo de análise dos projetos, o que 
atrasou a liberação dos recursos e, além disso, as gravações foram suspensas. A 
grade da Cia. não foi comprometida, em função da programação de estoque sufi-
ciente que garantiu a continuidade dos canais. Devido às incertezas na economia 
que a covid-19 causou no mercado publicitário, notamos uma queda acentuada de 
receita publicitária até agosto de 2020, e observamos uma recuperação no último 
trimestre. A pandemia do covid-19 afeta as premissas e a incerteza de estimativas 
associadas à mensuração de ativos e passivos. Após análise da Administração, 
não foram observados impactos relevantes e/ou necessidade de divulgações adi-
cionais. 2. Aprovação e base de preparação e apresentação das DFs: A autori-
zação para conclusão da preparação destas DFs ocorreu em 26/04/2021. As pre-
sentes DFs são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as dispo-
sições da Lei das S.A. e dos pronunciamentos emitidos pelo CPC. As presentes 
DFs foram preparadas utilizando as práticas contábeis de acordo com os pronun-
ciamentos efetivos para os exercícios iniciados a partir de 1º/01/2020. Determinados 
valores comparativos foram reclassificados para se adequar à apresentação do ano 
corrente. 3. Principais práticas contábeis: As principais políticas contábeis ado-
tadas pela Cia. são descritas abaixo: a) Ativos e passivos, circulantes e não circu-
lantes: Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando realizáveis 
ou liquidáveis dentro dos doze meses seguintes após a data do balanço ou que 
sejam mantidos essencialmente com o propósito de serem negociados. Os ativos 

OURO NEGRO TECNOLOGIAS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A. E EMPRESAS CONTROLADAS
CNPJ/MF nº 12.868.820/0001-89

Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 - (Em Reais, exceto se indicado de outra forma)_____________________________________________________________________________________________
Ativo Controladora Consolidado _______________________ _______________________
Circulante 2020 2019 2020 2019    _________ _________ _________ _________
Caixa e equivalente de caixa  3.992.065  5.936.122  10.206.841  9.529.520
Clientes -   -   3.792.136   652.622 
Estoques  256.794   267.913   1.480.246   1.060.850 
Ativo fiscal corrente  1.129.212   1.093.849   2.351.340   1.194.281 
Outros créditos  7.410  16.479   1.267.548   465.106    _________ _________ _________ _________
Total do ativo circulante  5.385.481   7.314.363  19.098.111   12.902.379     _________ _________ _________ _________
Não circulante
Créditos com partes relacionadas  1.315.072  1.359.151  11.214  2.578.685
Outros créditos  55.500 55.500  55.500  55.500
Investimentos 3.444.771  2.432.821  -  -
Imobilizado  883.465  1.020.020  1.842.805  1.875.275
Intangível 3.627.024  3.253.124  4.787.814  4.481.667    _________ _________ _________ _________
Total do ativo não circulante  9.325.832  8.120.616  6.697.333  8.991.127    _________ _________ _________ _________
Total do ativo 14.711.313 15.434.979 25.795.444 21.893.506    _________ _________ _________ _________    _________ _________ _________ _________
Passivo 
Circulante
Fornecedores   63.636  63.180  229.088  94.183
Receita diferida  -  -  5.946.051  -
Passivo fiscal corrente  9.550  12.105  465.070  263.717
Obrigações trabalhistas e sociais  232.640  205.212  759.019  647.653
Provisão para contingências 717.204 - 717.204 
Outras contas a pagar  242.177 210.312 2.286.137 1.983.598    _________ _________ _________ _________
Total do passivo circulante  1.265.207 490.809 10.402.569 2.989.151    _________ _________ _________ _________
Não circulante
Outras contas a pagar  -  -  3.463.158  4.908.205
Investimentos - passivo a descoberto  1.336.753  708.312  -  -    _________ _________ _________ _________
Total do passivo não circulante  1.336.753  708.312  3.463.158  4.908.205    _________ _________ _________ _________
Patrimônio líquido
Capital social  5.382.270  5.124.844  5.382.270  5.124.844
Reserva legal  848.678  848.678  848.678  848.678
Reserva de lucros  5.878.405 8.262.336 5.878.405 8.262.336    _________ _________ _________ _________
Patrimônio líquido atribuído aos acionistas 
 controladores  12.109.353 14.235.858  12.109.353 14.235.858
Participação de acionistas não controladores - -  (179.636) (239.708)    _________ _________ _________ _________
     12.109.353 14.235.858 11.929.716 13.996.150    _________ _________ _________ _________
Total do passivo e patrimônio líquido 14.711.313 15.434.979 25.795.444 21.893.506    _________ _________ _________ _________    _________ _________ _________ _________

Demonstrações dos Resultados em 31/12/2020 e de 2019 - (Em Reais, exceto se indicado de outra forma)_____________________________________________________________________________________________
 Controladora Consolidado _______________________ _______________________
    2020 2019 2020 2019    _________ _________ _________ _________
Receita líquida de vendas  -  3.027.984  17.922.280  13.333.707
Custos de vendas e prestação de serviços  -  (2.842.553)  (5.231.280) (6.724.859)    _________ _________ _________ _________
Lucro bruto  -  185.431  12.691.000  6.608.848    _________ _________ _________ _________
Receitas (Despesas) operacionais
Despesas com pessoal  (1.806.205) (2.344.121)  (1.806.205) (2.344.121)
Despesas administrativas  (2.796.247) (3.535.661)  (6.693.367) (6.479.247)
Outras receitas (despesas)  -  -  70.581  (266.515)
Resultado financeiro  153.691  410.300  (547.071) (307.441)
Equivalência patrimonial  6.836.891  1.436.042  -  -
Distribuição desproporcional  (4.772.061) (2.232.257)  (4.772.060) (2.232.257    _________ _________ _________ _________
      (2.383.931) (6.265.697)  (13.748.122) (11.629.581)    _________ _________ _________ _________
Resultado antes do Imposto de Renda e 
 Contribuição Social  (2.383.931) (6.080.266)  (1.057.122) (5.020.733)
Imposto de Renda e Contribuição Social  -  -  (1.109.992) (1.040.435)    _________ _________ _________ _________
Resultado líquido do exercício  (2.383.931) (6.080.266)  (2.167.114) (6.061.168)    _________ _________ _________ _________    _________ _________ _________ _________
Resultado atribuivel a:
Acionistas controladores     (2.383.931) (6.080.266)
Acionistas não controladores      216.817  19.098
Resultado líquido do exercício por ação  (9,72) (24,80)  (8,84) (24,72)
Demonstrações de Resultados Abrangentes em 31/12/2020 e 2019 - (Em Reais, exceto se indicado de outra forma)_____________________________________________________________________________________________
 Controladora Consolidado _______________________ _______________________
    2020 2019 2020 2019    _________ _________ _________ _________
Resultado líquido do exercício (2.383.931) (6.080.266) (2.167.114) (6.061.168)
Outros resultados abrangentes - - - -    _________ _________ _________ _________
Total do resultado abrangente do exercício (2.383.931) (6.080.266) (2.167.114) (6.061.168)    _________ _________ _________ _________    _________ _________ _________ _________

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e de 2019
(Em Reais, exceto se indicado de outra forma)_____________________________________________________________________________________________

          Partici-
          pação de
     Reser- Reserva  Resultados  acionistas
      Capital va de Reserva  acumu-  não con- Patrimônio
    social  legal  capital  de lucros lados  Total troladores líquido    ________ _______ ________ _________ __________ _________ _________ __________
Saldos em 31/12/2018 4.243.392  848.678 1.793.465 11.511.644 -  18.397.179  (198.041)  18.199.138 
Resultado líquido do 
 exercício - - - - (6.080.266) (6.080.266) 19.098  (6.061.168)
Reversão de dividendo 
 minimo obrigatório - 2018 - - - 1.037.493 - 1.037.493 - 1.037.493
Aumento de capital em 
 espécie 881.452  - - - - 881.452 - 881.452 
Distribuição de 
 dividendos - minoritários - - - - - - (2.293.022) (2.293.022)
Distribuição de dividendos 
 desproporcional - - - - - - 2.232.257  2.232.257 
Reserva especial 
 de lucros - - - (6.080.266) 6.080.266  - - -    ________ _______ ________ _________ __________ _________ _________ __________
Saldos em 31/12/2019 5.124.844  848.678 1.793.465 6.468.870  - 14.235.858 (239.708) 13.996.150
Resultado líquido do 
 exercício  -   -   -   -  (2.383.931) (2.383.931)  216.817  (2.167.114)
Aumento de capital em 
 espécie  257.426   -   -   -   -   257.426   27.600   285.026 
Distribuição de 
 dividendos - minoritários  -   -   -   -   -   -   (4.956.406)  (4.956.406)
Distribuição de dividendos 
 desproporcional  -   -   -   -   -   -   4.772.060   4.772.060 
Reserva especial 
 de lucros  -   -   -  (2.383.931)  2.383.931   -   -   -     ________ _______ ________ _________ __________ _________ _________ __________
Saldos em 31/12/2020  5.382.270   848.678   1.793.465 4.084.939  -  12.109.352  (179.637) 11.929.716     ________ _______ ________ _________ __________ _________ _________ __________    ________ _______ ________ _________ __________ _________ _________ __________

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 e de 2019 - (Em Reais, exceto se indicado de outra forma)_____________________________________________________________________________________________
 Controladora Consolidado ____________________ ____________________
    2020 2019 2020 2019    _________ _________ _________ _________
Resultado líquido do exercício (2.383.931) (6.080.266) (2.167.114) (6.061.168)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização  183.569  596.556  573.727  839.247
Dividendo desproporcional  4.772.060  2.232.257  4.772.060  2.232.257
Resultado da equivalência patrimonial  (6.836.891) (1.436.042)  -  -
Baixa de intangível  13.734  348.730  14.009  348.810
Imposto de Renda e Contribuição Social  -  -  1.109.992  1.040.435
Outros ajustes  (53.466) (17.904)  (41.056) -    _________ _________ _________ _________
Resultado líquido do exercício ajustado (4.304.925) (4.356.669) 4.261.618 (1.600.419)    _________ _________ _________ _________
Variações nos ativos e passivos
Redução (Aumento) clientes  -  714.723  (3.139.514) 3.741.058
Redução (Aumento) estoques  11.119  903.052  (419.396) 2.797.376
Redução (Aumento) ativo fiscal corrente  (35.363) 15.651  (1.157.059) (20.542)
Redução (Aumento) créditos com partes relacionadas  44.079  (335.112)  2.567.470  (2.578.684)
Redução (Aumento) outros créditos  9.068  42.032  (802.441) (87.950)
Aumento (Redução) fornecedores  456  (176.264)  134.905  (322.999)
Aumento (Redução) salários e encargos sociais  27.428  (477.610)  111.366  (394.519)
Aumento (Redução) conta corrente com sócios  -  (64.646)  -  (64.646)
Aumento (Redução) passivo fiscal corrente  (2.555) (111.234)  641.098  (195.838)
Aumento (Redução) outras contas a pagar 749.068 57.914  5.520.746 542.918
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos   -  -  (1.549.737) (1.070.212)    _________ _________ _________ _________
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades 
 operacionais  (3.501.625) (3.788.163)  6.169.056  745.543    _________ _________ _________ _________
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível  (434.648) (939.941)  (820.355) (1.930.978)
Aumento de capital em investida  (265.210) (80.000)  -  -    _________ _________ _________ _________
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos  (699.858) (1.019.941)  (820.355) (1.930.978)    _________ _________ _________ _________
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital  257.426  881.452  285.026  881.452
Dividendos recebidos  2.000.000  -  -  -
Dividendos pagos  -  -  (4.956.406) (2.293.022)    _________ _________ _________ _________
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento  2.257.426  881.452  (4.671.380) 
(1.411.570)    _________ _________ _________ _________
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (1.944.057) (3.926.652) 677.321 (2.597.005)    _________ _________ _________ _________    _________ _________ _________ _________
Demonstração do aumento das disponibilidades
No início do exercício  5.936.122  9.862.774  9.529.520  12.126.525
No final do exercício  3.992.065  5.936.122  10.206.841  9.529.520    _________ _________ _________ _________
Aumento do caixa e equivalentes de caixa  (1.944.057) (3.926.652)  677.321  (2.597.005)    _________ _________ _________ _________    _________ _________ _________ _________

Eduardo Antonio Augusto da Costa - Diretor Presidente     /     Peter Charles Tilley - Diretor Vice-Presidente
As demonstrações financeiras completas contendo as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes, 

encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.300.320.504

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 
em 30/04/2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na  
Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, CEP 22430-060, na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) exame, discutição e votação das contas dos administradores 
e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020; (ii) a destinação do resultado do exercício; Informamos 
que os documentos pertinentes às matérias aqui previstas foram amplamente 
divulgados aos acionistas da Companhia desde 20/04/2021, os quais se acham à 
disposição dos acionistas na sede social da Companhia desde então. 

Rio de Janeiro, 23/04/2021. 
NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

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

Aviso de Leilão - Edital nº 005/2021. Data: 19 de maio de 2021, às 13 horas. 
Local: Auditório José Fucciolo Sabino, sediado a Rua Moraes Barbosa, 56, 
térreo, Centro - Barra do Piraí, RJ. Devido a Pandemia de Covid-19, o leilão 
poderá acontecer somente na forma on-line. Leiloeiro Oficial: Alexandre 
Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados 
(automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais e su-
catas inservíveis não identificadas. A Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, 
RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos conservados 
(automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não reclamados 
por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram no Pátio 
terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. 
A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua 
Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, 
das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

CENTRO DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE FÓSFOROS
Rua Santa Luzia, 685 - Grs.801/802-Centro-Rio de Janeiro - RJ
20.030-041 E-mail: snifos@hotmail.com Tel: (0XX21) 2220-6924

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

0 Senhor presidente do CENTRO DA INDÚSTRIA BRASILERIA DE FÓS-
FOROS, CONVOCA todos os,associados para participarem da
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 06 de
maio de 2021, quinta-feira, com início as 12:00 horas em primeira convo-
cação e meia hora em segunda e última convocação, na Rua Santa Luzia,
685 - 01, Centro/RJ, para deliberaram sobre os seguintes assuntos: 1.
Aprovação dos Relatórios da Diretoria, abrangendo o Balanço e Contas,
referente ao exercício findo em 31/12/2020, bem como ratificadas as
aludidas aprovações dos relatórios referentes a todos os exercícios an-
teriores. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021.

Luiz Carlos Renaux
Diretor Presidente



7Monitor Mercantil   l  Quarta-feira, 28 de abril de 2021 Financeiro

Investprev Seguradora S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE: 4330005426-8

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Aos 18/01/19, às 11:00 horas, na sede social da Investprev Seguradora S.A., situada na Avenida Carlos Go-
mes, nº 222, conjunto 1001, bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Quórum: Compareceram, 
identificaram-se e assinaram o Livro de Presença, os acionistas da Companhia, representando mais de ¾ do capital votante, 
Banco Rural S.A. - Em Liquidação Extrajudicial, devidamente representado por sua Procuradora Luisa Vargas Guimarães, brasi-
leira, solteira, advogada, residente na Avenida Edgar Pires de Castro, nº 1.286, casa 46, no bairro Aberta dos Morros, na cidade de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91787-000, portadora da carteira de identidade nº 4121806055 - SSP/RS, inscrita 
no CPF 005.706.690-65 e Segpar Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Praia de Botafogo, 440, 6º andar, parte, 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.404.895/0001-37, devidamente representada 
por seu Diretor Financeiro Alexandre Tadeu Seguim, brasileiro, casado, advogado, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 3.477, Torre B, 5º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133, RG 21.870.359-4 - SSP/
SP, CPF 195.530.718-05 e o Sr. André Rodrigues Chaves, brasileiro, solteiro, advogado, CPF n. 950.615.330-20, residente na Rua 
Professor Álvaro Alvim, nº 169, apartamento 802, bairro Rio Branco, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90420-020. 
Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 10, 11 e 14 
de janeiro do corrente ano, às folhas 4, 7 e 8, respectivamente, e Jornal do Comércio, também publicado nos dias 10, 11 e 14 
de janeiro do corrente ano, no 2º Caderno, às folhas 1, 3 e 1, respectivamente, com o seguinte teor: “Investprev Seguradora 
S.A. CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE: 4330005426-8 Convocação: Ficam os acionistas da Companhia convocados para a 
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 11:00 horas, do dia 18/01/19, na sede social situada na Avenida Carlos Gomes, 
nº 222, Conjunto 1001, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre/RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Mudança da 
sede da Companhia para a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; b) Alteração do caput do Artigo 2º do Estatuto Social; c) 
Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia 
da publicação desta convocação até a realização da citada Assembleia. Porto Alegre/RS, 08/01/19. Geraldo Henrique de Castro 
- Presidente”. Constituição da Mesa: Presidente da Assembleia, Sra. Luisa Vargas Guimarães, representante do acionista Banco 
Rural S.A. - ELE, tendo convidado para secretariá-la o Sr. André Rodrigues Chaves, advogado da companhia. Ordem do Dia: a) 
Mudança da sede da Companhia para a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; b) Alteração do caput do Artigo 2º do Estatuto 
Social; c) Assuntos Gerais. Assuntos / Deliberações: Constituída a mesa, a Sra. Presidente deu por instalada a assembleia 
e iniciados os trabalhos solicitou a mim, Secretário, que procedesse com a leitura do Edital de Convocação, já integralmente 
transcrito na presente ata. Após a leitura, a Sra. Presidente passou então ao item “a” da Ordem do Dia, ou seja, mudança de 
endereço da sede social da Companhia para a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133. A Sra. Presidente submeteu a debate a mudança de endereço 
da sede para a Capital do Estado de São Paulo, sendo aprovada pela totalidade dos presentes. A Sra. Presidente, retomando a 
palavra, passou ao item “b” da Ordem do Dia e informou que em razão da aprovação da alteração da sede, o caput do Artigo 2º, 
do Estatuto Social seria alterado, ficando conforme a seguir: “Artigo 2º - A sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-
133.”, o que foi aprovado por todos os presentes. A Sra. Presidente acrescentou que a mudança no estatuto social da companhia 
ocorreria apenas no caput do Artigo 2º. Desta forma, o novo Estatuto Social da Companhia, contendo essa modificação, passará 
a vigorar conforme estatuto social anexo que passa a fazer parte integrante e indissociável da presente ata. Dando sequência, 
passou-se ao Item “c” da Ordem do Dia, ou seja, assuntos gerais, nada havendo a tratar a este respeito. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, a Sra. Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não 
foi ouvido por não se encontrar instalado no período e que o comparecimento do representante da auditoria independente havia 
sido dispensado, encerrando os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que 
vai assinada pela Presidente da Assembleia, Sra. Luisa Vargas Guimarães, por mim Secretário, André Rodrigues Chaves e pelos 
acionistas Banco Rural S.A. - Em Liquidação Extrajudicial e Segpar Participações S.A.. Luisa Vargas Guimarães - Presidente da 
Assembleia e representante do acionista Banco Rural S.A. - Em Liquidação Extrajudicial; André Rodrigues Chaves - Secretário 
da Assembleia e Advogado da Companhia. Acionistas Presentes: Banco Rural S.A - Em Liquidação Extrajudicial: Luisa Vargas 
Guimarães - Procuradora. Segpar Participações S.A.: Alexandre Tadeu Seguim - Diretor Financeiro.
Estatuto Social: Capítulo I: Da Denominação, Sede, Objeto Social e Duração: Artigo 1º - A Investprev Seguradora S.A., sucesso-
ra da SPAR Previdência Privada S.A., é uma sociedade Seguradora que reger-se-á pelos presentes Estatutos e pelas disposições 
legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133. Parágrafo Único - respeitadas as 
prescrições legais, poderá a sociedade estabelecer ou suprimir dependências em todo o País, assim como nomear e destituir 
correspondentes particulares, por simples deliberação da Diretoria. Artigo 3º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. 
Artigo 4º - A Sociedade tem por objetivo operar no ramo de seguros de danos, vida e previdência complementar aberta, podendo 
ainda participar como sócia ou acionista de outras Sociedades observadas as disposições legais pertinentes. Capítulo II: Do 
Capital e das Ações: Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 43.611.320,48, representado por 329.360.660 ações ordinárias, nomi-
nativas, todas sem valor nominal. Parágrafo1º - A Sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações. Parágrafo 2º - A cada ação 
ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 3º - As ações da Sociedade ou títulos que as re-
presentem serão assinadas por dois membros da Diretoria, sendo obrigatoriamente um deles o Diretor Presidente ou um dos Di-
retores Vice-Presidentes. Artigo 6º - Atendidas as prescrições legais, o Capital Social será realizado mediante a entrada mínima 
de 50% no ato da subscrição, e o restante em uma ou mais chamadas, a critério da Diretoria, no prazo máximo de 12 meses, 
contados da data de sua aprovação pelas autoridades governamentais competentes. Capítulo III: Da Assembleia Geral: Artigo 
7º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3 primeiros meses após o término do exercício social e, extraor-
dinariamente, sempre que exigirem os interesses sociais. Parágrafo1º - A convocação e instalação de Assembleia Geral será 
efetivada nos termos da legislação societária vigente. Parágrafo2º - A Assembleia Geral será instalada, observado o quórum legal 
de instalação para cada matéria, sendo eleitos, entre os acionistas presentes, o Presidente e Secretário que irão dirigir os traba-
lhos. Parágrafo3º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria ab-
soluta de votos, não se computando os votos em branco. Artigo 8º - Uma vez convocada a Assembleia Geral ficam suspensas as 
transferências de ações, até que a mesma se realize ou fique sem efeito a convocação. Artigo 9º - Além das atribuições definidas 
em lei e das mencionadas neste Estatuto, compete à Assembleia Geral: I. fixar a remuneração mensal e global dos administrado-
res, sem prejuízo da participação nos lucros do exercício social, observado o disposto no Artigo 25, inciso II, deste estatuto. II. 
estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia; III. eleger e destituir os Diretores da Compa-
nhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o Estatuto; IV. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a 
qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitar informações sobre quaisquer de seus atos; V. manifestar sobre o 
Relatório de Administração e as contas da Diretoria; VI. resolver os casos omissos e as dúvidas suscitadas no âmbito das com-
petências estatutárias e regimentar; VII. destinar o lucro líquido do exercício; Capítulo IV: Da Administração: Artigo 10 - A Socie-
dade será administrada por uma Diretoria, cujas atribuições e poderes são conferidos por lei e por este Estatuto Social. Artigo 11 
- Podem ser eleitos para os órgãos de administração pessoas naturais residentes no País. Parágrafo Único - A Ata de Assembleia 
Geral que eleger administradores, deverá conter a qualificação de cada um dos eleitos e o prazo de gestão, ser arquivada no re-
gistro do comércio e publicada. Artigo 12 - Os eleitos, na forma prevista neste Estatuto e após aprovação da SUSEP, serão inves-
tidos em seus cargos mediante assinatura do “Termo de Posse”, no livro de Atas da Diretoria. Artigo 13 - O prazo de mandato dos 
administradores, que poderão ser reeleitos, é de 2 anos, mas se estende até a posse dos novos administradores eleitos. Parágra-
fo Único - O substituto ou novo membro eleito para preencher cargo vago completará o prazo da gestão do substituído. Artigo 14 
- Serão arquivadas no registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões da Diretoria que contiverem deliberações destina-
das a produzir efeito perante terceiros. Seção I: Diretoria: Artigo 15 - A Diretoria é o órgão de administração executiva da Com-
panhia, ao qual compete, para o exercício dos atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade, o uso de poderes e das 
atribuições que a lei e este Estatuto lhe conferem e os que lhe forem outorgados pela Assembleia Geral. Artigo 16 - A Diretoria 
será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer 
tempo pela Assembleia Geral, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor Vice-Presidente e até 4 Diretores, sem designação especial. 
Parágrafo Único - O prazo de gestão da Diretoria será de 2 anos, permitida a reeleição. Artigo 17 - Em caso de vacância de 
qualquer cargo na Diretoria ou do impedimento definitivo do titular competirá à Assembleia Geral eleger o substituto. Parágrafo 
Único - Sendo temporário o impedimento ou a ausência, poderá a Diretoria, em reunião convocada para este fim, designar um dos 
Diretores para substituir o ausente ou o impedido, sendo ele o Diretor Presidente, um dos Vice-Presidentes ou algum dos Diretores. 
Artigo 18 - A Diretoria reunir-se-á por convocação do Diretor Presidente ou de seu substituto. Parágrafo1º - Para a validade das 
reuniões faz-se necessária a presença da maioria dos membros da Diretoria, tomando-se as deliberações por maioria dos presen-
tes, cabendo ao Diretor-Presidente, em caso de empate, além do pessoal, o voto de desempate. Parágrafo2º - As deliberações da 
Diretoria deverão, sempre que necessário, constar de atas lavradas em livro próprio. Artigo 19 - Compete ainda a Diretoria: I. 
convocar a Assembleia Geral de Acionistas; II. praticar todos os atos de administração da Companhia que, nos limites da lei e 
deste Estatuto, sejam necessários ao bom desempenho de suas funções; III. cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Companhia e 
as deliberações da Assembleia Geral; IV. criar cargos e funções, nomear e demitir assessores, funcionários e representantes, 
determinando-lhes atribuições e responsabilidades e fixando-lhes a remuneração; V. deliberar sobre a aplicação de fundos so-
ciais, transigir, renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir, alienar ou gravar bens e autorizar a prestação de garantias e 
obrigações de terceiros, observadas as prescrições legais; VI. resolver sobre a abertura, alteração de endereço e encerramento das 
sucursais, filiais ou outras dependências; VII. decidir sobre a contratação e destituição de auditores independentes; VIII. aprovar 
o orçamento anual e plurianual da Companhia, bem como as propostas de aumento de capital e os planos de investimentos; IX. 
examinar e decidir sobre novas atividades e/ou expansão dos setores existentes; X. examinar e decidir sobre mudanças na estru-
tura organizacional da Companhia; XI. propor a criação ou extinção de cargos e funções a nível de Diretoria, submentendo-as à 
Assembleia Geral; XIl. propor alteração do estatuto social, a ser encaminhado à deliberação da Assembleia Geral; XIII. criar o 
Comitês e definir sua competência; XIV. representar a Companhia, ativa e passivamente em juízo ou fora dele; sendo que em atos 
ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será sempre exercida por dois Diretores, por um Diretor e um procurador ou 
ainda por dois procuradores constituídos na forma da alínea seguinte. XV. representada por dois Diretores, nomear e constituir 
mandatários para representar a Companhia e praticar os atos e operações especificados nos respectivos instrumentos, que 
sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. 
Parágrafo1º - A representação da Companhia perante a repartição fiscalizadora de suas operações e nos casos de recebimento de 
citações ou notificação de depoimento pessoal, caberá a qualquer Diretor. Parágrafo2º - Os documentos referentes às operações 
da Companhia nos planos de previdência privada aberta, nas modalidades de pecúlio e renda, bem como os equivalentes ou 
complementares, poderão ser assinados por 1 Diretor ou procurador especialmente constituído. Artigo 20 - Compete ao Diretor-
-Presidente: I. convocar a Assembleia Geral e convocar e presidir as reuniões da Diretoria; II. executar, dentro de suas atribuições, 
o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria; Artigo 21º - Compete aos demais Diretores: I. substituir 
o Diretor-Presidente em seus impedimentos e ausências temporários, observado o disposto no Parágrafo único do Artigo 16 deste 
Estatuto; II. gerir as respectivas áreas de administração conforme as atribuições específicas que lhes forem outorgadas pela 
Assembleia Geral. Capítulo V: Do Conselho Fiscal: Artigo 22º - O Conselho Fiscal, que somente se instalará a pedido de acionis-
tas, nos termos do Parágrafo2º do Artigo 161 da Lei nº 6404/76, será constituído de 3 a 5 membros efetivos, e suplentes em igual 
número, eleitos pela Assembleia Geral que deliberar o seu funcionamento, e o seu mandato terminará na primeira Assembleia 
Geral Ordinária que se realizar após a sua instalação. Artigo 23º - O Conselho Fiscal tem as atribuições que lhe confere a Lei, 
cumprindo-lhe, ainda, atender as convocações extraordinárias da Diretoria, sempre que esta solicitar seu parecer sobre qualquer 
assunto. Parágrafo único - na falta, ausência ou, impedimento de qualquer membro efetivo, a Diretoria convocará seu suplente. 
Artigo24º - A remuneração do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que o eleger, obedecidas as prescrições legais. 
Capítulo VI - Dos Balanços, Lucros e suas Aplicações: Artigo 25º - O exercício social é anual e termina no dia 31 de dezembro 
de cada ano. Parágrafo único - No último dia de cada semestre serão levantados balanços gerais, os quais serão publicados na 
forma estabelecida na Lei e levados, anualmente, à Assembleia Geral Ordinária para aprovação, depois de ouvido o Conselho 
Fiscal, se em funcionamento. Artigo 26º - Os lucros apurados em cada semestre, depois de deduzidos, dentro das recomendações 
legais, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda, terão a seguinte destinação sucessivamente: a) - 5% 
para o Fundo de Reserva Legal, até alcançar o limite previsto na Lei; b) - pagamento de uma cota proposta pela Diretoria, não 
inferior a 25% dos lucros, como dividendos aos demais acionistas; c) - dos lucros que remanescerem após a dedução dos prejuízos 
acumulados, da provisão para o imposto sobre a renda e das parcelas referidas nas letras a e b deste artigo, se pagará a partici-
pação nos lucros atribuída aos Administradores, distribuída entre seus membros segundo critério fixado pela Assembleia Geral, 
observados os demais preceitos da Lei das Sociedades Anônimas. Parágrafo único - O saldo, se houver, ficará à disposição da As-
sembleia Geral, a qual caberá dar o destino que lhe aprouver. Capítulo VII - Da Liquidação: Artigo 27º - A Sociedade entrará em 
liquidação nos casos legais, observadas as disposições contidas no artigo 68 e seguintes do Decreto nº 60.459, de 13/03/67. 
Aprovado na AGE realizada no dia 18/01/19, realizada às 11:00 horas. Luisa Vargas Guimarães - Presidente da Assembleia e re-
presentante do acionista Banco Rural S.A. - Em Liquidação Extrajudicial, André Rodrigues Chaves - Secretário da Assembleia e 
Advogado da Companhia. Acionista Presente: Banco Rural S.A. - Em Liquidação Extrajudicial, Luisa Vargas Guimarães - Procura-
dora. Segpar Participações S.A. - Alexandre Tadeu Seguim - Diretor Financeiro. JUCERGS nº 5038911 em 21/05/2019. Carlos Vicen-
te Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. JUCESP nº 3530053875-7 em 23/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Invest Capitalização S.A.
CNPJ nº 93.202.448/0001-79 - NIRE: 43300054594

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Aos 03/01/19, às 9:00 horas, na sede social da Invest Capitalização S.A., situada na cidade de Porto Alegre, 
no Estado de Rio Grande do Sul, na Avenida Carlos Gomes, nº 222, conjunto 1001, bairro Auxiliadora, CEP 90480-000. Quórum: 
Acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social da Companhia. Convocação: Dispensada a convocação 
por edital, em consonância com o disposto no parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei 6.404/76. Presenças: Compareceu, identificou-
-se e assinou o Livro de Presenças, por meio de seus representantes, a acionista Investprev Seguradora S.A., neste ato repre-
sentada por seus Diretores, Srs. Geraldo Henrique de Castro, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade 
nº MG 5.225.689 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 749.689.716-72, residente e domiciliado na Rua Ceará, nº 1267, apto. 
300, bairro Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.150-311 e Wilson Fontolan, brasileiro, casado, administrador, 
inscrito no CPF sob o nº 049.935.848-14, portador da carteira de identidade nº 12.456.232-2 - SP, residente e domiciliado na Rua 
João Baptista Carneiro, nº 44, bairro Parque Continental II, Guarulhos/ SP, CEP: 07084-200, e o acionista Sr. Wanmir Almeida 
Costa, brasileiro, divorciado, contador, portador da carteira de identidade nº M-756.509 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 
293.729.766-87, residente e domiciliado na Rua Dom Orione, 250, São Luiz, Belo Horizonte / MG, CEP.: 31.310-020. Constituição 
da Mesa: Presidente da Mesa, Sr. Geraldo Henrique de Castro e para Secretário, o Sr. Wanmir Almeida Costa. Ordem do Dia: 
a) Mudança da sede da Companhia para a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; b) Alteração do Artigo 2º do Estatuto 
Social, em razão do item “a” da Ordem do Dia; c) Adequação do Estatuto Social em razão da Companhia não possuir Conselho de 
Administração; d) Alteração de parte dos Artigos 7º (caput) e 24º (alínea “u”) do Estatuto Social, em razão do item “c” da Ordem 
do Dia; e) Assuntos Gerais. Deliberações: Constituída a mesa, o Sr. Presidente deu por instalada a reunião e, passando ao item 
“a” da Ordem do Dia, qual seja, a mudança de endereço da sede social da Companhia para a Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133. O Sr. Presidente 
submeteu a debate a mudança de endereço da sede para a Capital do Estado de São Paulo, sendo aprovada pela totalidade dos 
presentes. O Sr. Presidente, retomando a palavra, passou ao item “b” da Ordem do Dia, e esclareceu que em razão da aprovação 
da alteração da sede, o Artigo 2º, do Estatuto Social seria alterado, ficando conforme a seguir: “A Companhia tem sua sede e 
foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro 
Itaim Bibi, CEP 04538-133, podendo criar sucursais, filiais, agências, escritórios, representações, no país e no exterior, 
obedecida a legislação vigente.”, o que foi aprovado por todos os presentes. Dando sequência, o Sr. Presidente passou ao item 
“c” da Ordem do Dia, ou seja, a adequação do Estatuto Social, e informou aos presentes que, mediante uma revisão do Estatuto 
Social, foram identificadas menções à existência de Conselho de Administração na Companhia, o que não se mostra adequado. 
Em razão disto, se mostra necessária a alteração do Estatuto Social, a fim de que sejam excluídas as referências ao Conselho 
de Administração constantes no caput do Artigo 7º e na alínea “u” do Artigo 24, do Estatuto Social, o que foi aprovado por todos. 
Ato contínuo, o Sr. Presidente, passando ao item “d” da Ordem do Dia, informou aos presentes que em decorrência da aprovação 
das modificações concernentes ao Conselho de Administração, o caput do Artigo 7º e a alínea “u” do Artigo 24, do Estatuto Social 
seriam totalmente alterados, ficando conforme a seguir: “Artigo 7º - Na hipótese de aumento de capital, será assegurado aos 
acionistas, na proporção das ações que possuírem, o direito de preferência à subscrição de novas ações.” “Artigo 24º - u) 
elaborar e executar os orçamentos anuais setoriais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela Assembleia Geral;”, 
o que foi aprovado por todos os presentes. O Sr. Presidente acrescentou que as mudanças no estatuto social da companhia 
ocorreriam apenas nos seus Artigos 2º, 7º e 24º. Desta forma, o novo Estatuto Social consolidado da Companhia, contendo 
essas modificações, passará a vigorar conforme estatuto social em anexo, que passa a fazer parte integrante e indissociável da 
presente ata. Dando sequência, passou-se ao Item “e” da Ordem do Dia, ou seja, assuntos gerais, nada havendo a tratar a este 
respeito. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho 
Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, encerrando os trabalhos desta Assembleia Geral 
Extraordinária, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que vai assinada pelo Sr. Presidente Geraldo Henrique de Castro, por 
mim Secretário Wanmir Almeida Costa e pelos acionistas: Investprev Seguradora S.A., devidamente representada por seus Dire-
tores in fine assinados, e Wanmir Almeida Costa. Geraldo Henrique de Castro - Presidente da Assembleia e Diretor Presidente da 
Companhia e da Acionista Investprev Seguradora S.A.; Wanmir Almeida Costa - Secretário da Assembleia e Acionista. Acionistas 
Presentes: Investprev Seguradora S.A. - Geraldo Henrique Castro - Diretor Presidente; Wilson Fontolan - Diretor Vice-Presidente; 
Wanmir Almeida Costa - Acionista.
Estatuto Social: Capítulo I - Da Denominação, Sede e Duração: Artigo 1º - A Companhia denomina-se Invest Capitalização S.A., 
é uma sociedade anônima de capitalização que se regerá pelo Estatuto Social e pelas disposições legais que forem aplicáveis. 
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133, podendo criar sucursais, filiais, agências, escritórios, represen-
tações, no país e no exterior, obedecida a legislação vigente. Artigo 3º - O prazo de duração da Companhia é por tempo indeter-
minado. Capítulo II - Dos Objetivos Sociais: Artigo 4º - A Companhia tem por objetivo social a comercialização de títulos de 
capitalização, podendo participar como sócia ou acionistas de outras sociedades, observadas as disposições legais pertinentes. 
Parágrafo Único: A Companhia desenvolverá suas atividades em todo o Território Nacional, sendo as regiões: 1ª Região: Amazo-
nas, Pará, Acre, Roraima, Amapá e Rondônia; 2ª Região: Piauí, Maranhão e Ceará; 3ª Região: Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
Paraíba e Alagoas; 4ª Região: Sergipe e Bahia; 5ª Região: Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Tocantins, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul; 6ª Região: Rio de Janeiro; 7ª Região: São Paulo e 8ª Região: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. Capítulo III - Do Capital e das Ações: Artigo 5º - O Capital da Companhia é de R$ 11.300.001,33, dividido em 8.483.958 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 1º - A Companhia poderá emitir ações preferenciais para subscrição 
em futuros aumentos de capital, dentro dos limites permitidos por Lei. Parágrafo 2º - As ações preferenciais não terão direito de 
voto, mas gozarão da vantagem de prioridade no reembolso do capital, na hipótese de liquidação da Companhia e participação 
dos dividendos em igualdade de condições com as ações ordinárias. Parágrafo 3º - Os aumentos de Capital da Companhia pode-
rão compreender ações ordinárias ou preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção entre as ações de cada espé-
cie ou classe, observando-se, quanto às ações preferenciais, o limite máximo previsto em Lei. Artigo 6º - A cada ação ordinária 
corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações preferenciais adquirirão o direito de voto se a Companhia, 
pelo prazo de 3 exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos, não cumulativos, a que fizerem jus, direito que 
conservarão até o primeiro posterior pagamento que a Sociedade vier a efetuar. Parágrafo 1º - As ações são indivisíveis em rela-
ção à Companhia e poderão ser representadas por certificados múltiplos de ações e por títulos múltiplos e seus desdobramentos, 
ao preço de custo, serão procedido a pedido de seus titulares e serão assinadas por dois Diretores. Parágrafo 2º - Salvo determi-
nações legais, é livre a qualquer tempo a negociação das ações. Parágrafo 3º - Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, 
os direitos por ela conferidos serão exercitados pelo representante do Condomínio. Parágrafo 4º - Em caso de extravio de cautelas 
ou títulos de ações nominativas, serão expedidas segundas vias, por solicitação do titular, atendidas as formalidades legais, 
ficando o requerente sujeito ao pagamento de quaisquer despesas que ocorrerem. Artigo 7º - Na hipótese de aumento de capital, 
será assegurado aos acionistas, na proporção das ações que possuírem, o direito de preferência à subscrição de novas ações. 
Parágrafo 1º - Sempre que ocorrer a verificação de mora do acionista, a Companhia adotará, a seu critério, qualquer das provi-
dências previstas no artigo 107 e seus parágrafos da Lei 6.404/76, e, sendo o caso, cobrado do remisso o valor do débito em 
atraso corrigido monetariamente, além dos juros de doze por cento ao ano, mais multa de 10%. Parágrafo 2º - O prazo de carên-
cia para o exercício do direito de preferência será 30 dias, contados da data de publicação do aviso respectivo. Artigo 8º - Os tí-
tulos representativos das ações provenientes de aumento de capital e/ou de desdobramento do número delas, aprovado em As-
sembleia Geral, sendo encaminhados aos acionistas, em até sessenta dias da publicação da respectiva ata no Diário Oficial, 
depois de aprovada pelas autoridades competentes. Capítulo IV - Da Administração: Artigo 9º - A administração da Companhia 
competirá à Diretoria, cujos integrantes deverão ser brasileiros, com mandato de 3 anos, dispensados de prestar caução. Seção 
I - Normas Comuns: Artigo 10º - A Diretoria compõe-se de até três Diretores eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, admi-
tida a reeleição. Parágrafo Único - Não impede a existência de contrato de trabalho entre a Companhia e o empregado, na eleição 
para o cargo de administrador, ficando o respectivo contrato suspenso na duração do mandato, prevalecendo a respeito o que 
dispõe a legislação sobre a matéria. Artigo 11º - A investidura em cargos dos órgãos da administração far-se-á por termos la-
vrados e assinados, no livro próprio, depois de homologada a eleição pelas autoridades competentes, no prazo máximo de trinta 
dias. Artigo 12º - Os integrantes da Diretoria perceberão a remuneração mensal que, de modo global, for fixada pela Assembleia 
Geral dos Acionistas, cabendo à Assembleia determinar de que modo deve ser esta remuneração dividida entre seus integrantes, 
podendo ser diversa para cada um deles. Parágrafo 1º - É facultada a fixação do montante da remuneração sob a forma indexa-
da. Parágrafo 2º - Compete, igualmente, à Assembleia Geral dos Acionistas determinar a divisão, na proporção em que se distri-
buírem os encargos, da participação da administração nos lucros líquidos da Companhia, até o máximo fixado pelo Estatuto, 
observados os limites e condições previstas em Lei. Artigo 13º - No caso de ausência temporária ou vaga em cargos da Diretoria, 
serão observadas as seguintes normas: Parágrafo 1º - No caso de vacância de cargo de Diretor, a Assembleia Geral poderá eleger 
um novo Diretor, para o restante do mandato, devendo sempre fazê-lo quando se tratar do cargo do Diretor Presidente. Parágrafo 
2º - Será considerado vago o cargo de Diretor que, sem motivo justificado ou sem estar devidamente licenciado, deixar de exercer 
suas funções por mais de trinta dias consecutivos ou, pelo mesmo prazo, deixar de assinar o termo de posse, quando eleito e 
homologado. Artigo 14º - Os integrantes da diretoria terão direito a um período de férias de trinta dias, consecutivos ou não, sem 
prejuízo das respectivas vantagens. Parágrafo Único - O exercício da faculdade do gozo de férias pelos Diretores ficará condicio-
nado às seguintes normas: a) as férias não serão cumulativas, e quando gozadas, o serão dentro do correspondente exercício 
social; b) as férias serão gozadas necessariamente na vigência plena do mandato de Diretor, ficando perempto o exercício do 
direito fora desse prazo; c) em hipótese alguma, as férias serão indenizadas ou convertidas em espécie. Seção II - Da Diretoria: 
Artigo 15º - A Diretoria é o órgão de administração executiva da Companhia, cabendo-lhe gerir os interesses sociais e executar a 
política estabelecida pela Assembleia Geral, nas áreas e com as atribuições por ela fixadas. Artigo 16º - A Diretoria será consti-
tuída por até três Diretores, sendo um Presidente, um Vice-Presidente e um Diretor. Artigo 17º - A Diretoria reunir-se-á, ordina-
riamente, nas ocasiões a ela determinadas e, extraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente, por convocação do 
Diretor Presidente ou por dois dentre seus membros. Parágrafo 1º - As reuniões da Diretoria instalar-se-ão com a presença da 
maioria de seus membros, em primeira convocação. As deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas 
lavradas em livro próprio. Parágrafo 2º - Tanto para os fins de “quorum” de instalação, quanto de “quorum” de deliberação, é 
admitido o voto escrito antecipado. O Diretor Presidente, que presidirá as reuniões, nelas terá o voto de qualidade, além de seu 
próprio. Parágrafo 3º - A Diretoria poderá deliberar a criação de comitês, a serem integrados por um ou mais dentre os seus 
membros, com ou sem participação de empregados da Sociedade, com o fim de coordenar e/ou orientar o exercício de determina-
das atividades ou operações sociais. Artigo 18º - A representação ativa e passiva da Companhia será sempre exercida por dois 
Diretores. Parágrafo Único - Os procuradores da Companhia, previamente aprovados em reunião da Diretoria, serão sempre no-
meados para fins específicos e por prazo certo de, no máximo, até 31 de dezembro do ano de sua nomeação, salvo quando se 
tratar de poderes “ad judicia” ou para a defesa de interesses sociais em processos administrativos. Artigo 19º - A representação 
da Companhia perante os órgãos fiscalizadores de suas operações, em juízo e nos atos de simples administração social, enten-
didos estes como os que não gerem obrigações para com a Companhia, nem exonerem terceiros de obrigações para com ela, 
poderá ser exercida por um Diretor. Parágrafo Único - Ela poderá ser exercida, ainda, isoladamente por um Diretor nos casos de 
comparecimento e votação nas Assembleias Gerais das empresas das quais a Companhia seja acionista ou sócia. Artigo 20º - A 
Diretoria estabelecerá teto para a emissão de cheque ou outros documentos, que importem em pagamento por parte dos Diretores, 
procuradores, gerentes, funcionários e a quem resolver estender esta competência. Artigo 21º - A Diretoria estabelecerá normas 
reguladoras de alçada e competência dos procuradores. Parágrafo Único - Os procuradores, quando convocados, poderão parti-
cipar das reuniões da Diretoria, mas, não terão direito a voto. Artigo 22º - É vedado à Diretoria prestar garantias e obrigações a 
terceiros em nome da Companhia. Artigo 23º - Com as exceções previstas neste Estatuto, qualquer ato ou contrato que implique 
em responsabilidade ou obrigação da Companhia perante terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente 
assinados: a) pelo Diretor Presidente, ou seu substituto, em conjunto com qualquer Diretor; b) por 1 Diretor em conjunto com 1 
procurador; c) por 2 procuradores nomeados pela Diretoria ou pelo Diretor Presidente. Artigo 24º - Compete ainda à Diretoria: a) 
executar e fazer executar este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral; b) examinar os balancetes mensais; c) escolher e 
destituir os auditores independentes; d) submeter à Assembleia Geral o Relatório da Administração, as Contas da Companhia e 
a distribuição de dividendos, bem como proposta para alteração do Estatuto Social; e) convocar a Assembleia Geral, quando 
julgar conveniente e nos casos previstos em Lei; f) aprovar planos de benefícios a funcionários e administradores; g) deliberar 
“ad referendum” da Assembleia Geral sobre o pagamento de dividendos, inclusive intermediários; h) avocar para sua decisão 
qualquer assunto que julgar importante à orientação dos negócios da Companhia, respeitada a competência da Assembleia 
Geral; i) aprovar a tomada de empréstimos; j) aprovar a celebração de quaisquer contratos, alterações ou rescisões contratuais 
entre a Companhia e seus acionistas; k) fixar a orientação da Companhia nas sociedades de que participar e estabelecer o con-
teúdo de voto a ser exercício pela Companhia em quaisquer assuntos mais especialmente, quanto à eleição e destituição de 
administradores e a alteração de estatutos ou contratos sociais das ditas sociedades. l) executar, dentro da orientação geral 
estabelecida pela Assembleia Geral, os negócios e as operações no artigo 4º deste Estatuto; m) transigir, renunciar direitos, 
contrair obrigações, adquirir, vender, emprestar, alienar ou onerar bens e valores mobiliários, observadas as restrições legais e o 
que, pelo Estatuto, compete à Assembleia Geral aprovar ou autorizar; n) outorgar mandatos a funcionários da Companhia previa-
mente aprovados em reunião de Diretoria, para a prática de atos administrativos e gerência, inclusive para os atos do artigo 4º 
deste Estatuto, cujo instrumento será firmado por dois Diretores e deverá ter o prazo certo, devendo findar antes de 31 de dezem-
bro do ano da outorga; o) executar a política de produção administrativa e financeira da Companhia; p) decidir sobre a abertura 
e encerramento de sucursais, filiais, agências, escritórios e nomear representantes, dentro e fora do país; q) nomear ou contratar 
gerentes de sucursais, agências ou representantes e resolver sobre sua destituição; r) admitir e demitir empregados, fixando-lhes 
a remuneração, funções que poderá atribuir, em todo ou em parte, a um ou mais Diretores; s) deliberar sobre a estruturação e 
modificação do quadro de funcionários, fixando padrões de remuneração e eventuais vantagens; t) elaborar o organograma e/ou 
regulamento funcional da Companhia e suas alterações; u) elaborar e executar os orçamentos anuais setoriais, dentro das dire-
trizes básicas estabelecidas pela Assembleia Geral; v) elaborar e implementar os planos e programas aprovados pela Assembleia 
Geral; w) contratar os serviços de auditoria externa; Parágrafo Único - Serão nulos e não gerarão responsabilidades para a 
Companhia os atos praticados em desconformidade às regras estabelecidas neste Estatuto. Capítulo V - Da Assembleia Geral: 
Artigo 25º - As Assembleias Gerais serão realizadas, ordinariamente até o dia 31 de março e, extraordinariamente, sempre que o 
exigirem os interesses sociais ou nos casos previstos em Lei. Artigo 26º - As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas 
pelo Presidente da Diretoria ou seu substituto, que escolherá dentre os acionistas presentes, um ou mais secretários. Artigo 27º 
- Poderão participar de Assembleia Geral os titulares de ações nominativas que estiverem inscritos no competente Livro até 
cinco dias antes da realização da mesma. No mesmo período ficarão suspensos os serviços de transferência e conversão de 
ações, substituição, desdobramento e agrupamento de certificados de ações. Artigo 28º - Para tomar parte e vetar nas Assem-
bleias Gerais, os procuradores e representantes legais dos acionistas deverão apresentar à Companhia, em sua sede, até as 
dezessete horas do quinto dia útil anterior à reunião, os documentos comprobatórios de sua qualidade, os quais serão arquivados 
pela mesa, com os documentos relativos às mesmas. Artigo 29º - Compete à Assembleia Geral: a) estabelecer a orientação e os 
critérios gerais da política administrativa e operacional da Companhia; c) eleger e destituir diretores; d) autorizar a aquisição, 
alienação ou oneração de bens imóveis; e) autorizar a aquisição de ações da própria Companhia, para cancelamento ou perma-
nência em tesouraria e posterior alienação; f) distribuir entre os membros da Diretoria a remuneração mensal global até o limite 
fixado em Assembleia Geral, bem como distribuir a participação da Administração nos lucros líquidos; g) conceder licença aos 
membros da Diretoria; h) dirimir dúvidas suscitadas no âmbito das competências estatutárias e regimentais, como também 
deliberar e decidir sobre casos omissos e quaisquer outras matérias deste Estatuto i) decidir sobre participações permanentes 
em outras sociedades, observadas às restrições legais; j) aprovar e/ou alterar o organograma e/ou regulamento funcional da 
Companhia, elaborado pela Diretoria. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal: Artigo 30º - O Conselho Fiscal será composto de três 
membros e igual número de suplentes, acionistas, eleitos em Assembleia Geral. Artigo 31º - O funcionamento do Conselho Fiscal 
não será permanente e só será instalado a pedido de acionistas na forma da legislação vigente e seu mandato terminará na 
primeira Assembleia Geral Ordinária, após sua instalação. Parágrafo Único: O membro efetivo será substituído, interinamente, 
nos casos de ausência ou impedimento, e, até o término do mandato nos casos de vaga por seu respectivo suplente. Capítulo VII 
- Do Exercício Social, Balanço, Lucros e Dividendos: Artigo 32º - O exercício social corresponderá ao ano civil, devendo a Admi-
nistração levantar balanços gerais em 30 de junho e 31 de dezebro de cada ano, observando-se com relação a esses balanços, 
os mesmos critérios em vigor para o balanço de encerramento do exercício. Parágrafo 1º - Sempre que for levantado o balanço 
semestral e, com base nele, forem pagos dividendos intermediários, em valor não inferior a vinte e cinco por cento sobre o lucro 
líquido do período, poderá ser paga, por deliberação da Diretoria, aos Administradores, participação no lucro semestral, “ad re-
ferendum” da Assembleia Geral. Parágrafo 2º - A Diretoria poderá declarar dividendos intercalares à conta de lucros acumulados 
ou de reserva de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral. Artigo 33º - Do resultado do exercício serão feitas de-
duções para cobrir eventuais prejuízos acumulados e provisão para imposto de renda e, do remanescente, serão destinados: a) 
até 10%, por proposta da Diretoria para benefícios ou gratificações aos funcionários; b) até 10% a título de participação da 
Administração; c) 5% para a constituição da Reserva Legal, até que atinja o limite de 20% de capital social e o que remanescer, 
será levado à Reserva Especial, destinada a atender à distribuição de dividendos ou à realização de futuros aumentos de capital, 
a critério da Assembleia Geral. d) 25%, no mínimo, para dividendos obrigatórios aos acionistas, deduzindo-se os que foram pagos 
antecipadamente. Artigo 34º - Os dividendos não reclamados dentro do prazo de três anos, a contar da data da publicação do 
anúncio da distribuição de dividendos no Diário Oficial do Estado, prescreverão em favor da Sociedade e serão levados à conta de 
Reservas de Lucros. Aprovado na AGE realizada no dia 03/01/19, às 9 horas. Geraldo Henrique de Castro - Presidente da As-
sembleia e Diretor Presidente da Companhia e da Acionista Investprev Seguradora S.A.; Wanmir Almeida Costa - Secretário da 
Assembleia e Acionista. Acionistas Presentes: Investprev Seguradora S.A. - Geraldo Henrique de Castro - Diretor Presidente; 
Wilson Fontolan - Diretor Vice-Presidente; Wanmir Almeida Costa. JUCERGS nº 5057621 em 11/06/2019. Carlos Vicente Bernar-
doni Gonçalves - Secretário-Geral. JUCESP nº 3530053838-2 em 11/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Investprev Seguros e Previdência S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 4330005359-8

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 22 de abril de 2020
Data, Hora e Local: Aos 22/04/20, às 11:00 horas, na sede social da Investprev Seguros e Previdência S.A., situada na Avenida 
Carlos Gomes, nº 111, conjunto 801, bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Quórum: 
Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença, os acionistas da Companhia, representando mais de ¾ do 
capital votante, Banco Rural S.A. - Em Liquidação Extrajudicial, devidamente representado por sua Procuradora Luisa Vargas 
Guimarães, brasileira, solteira, advogada, residente na Avenida Irai, nº 556, apartamento 604, bairro Moema, na Cidade e Estado 
de São Paulo, CEP 04082-001, portadora da carteira de identidade nº 4121806055 - SSP/RS, inscrita no CPF sob o nº 005.706.690-
65 e Segpar Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Praia de Botafogo, 440, 6º andar, parte, na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.404.895/0001-37, devidamente representada por seu Diretor Financeiro Alexandre 
Tadeu Seguim, brasileiro, casado, advogado, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 5º andar, Itaim Bibi, 
na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-133, portador da carteira de identidade nº 21.870.359-4 - SSP/SP, inscrito no CPF sob 
o nº 195.530.718-05 e o Sr. André Rodrigues Chaves, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF nº 950.615.330-20, residente na 
Rua Diogo Jacome, nº 954, apartamento 1808, bairro Vila Nova Conceição, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04512-001. 
Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 13, 14 e 15 de 
abril do corrente ano, às folhas 5, 10 e 13, respectivamente, e Jornal do Comércio, também publicado nos dias 13, 14 e 15 de abril 
do corrente ano, no 2º Caderno, às folhas 12, 10 e 7, respectivamente, com o seguinte teor: “Investprev Seguros e Previdência S.A. 
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 43300053598. Convocação: Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se 
reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que serão realizadas no dia 22/04/20, às 11:00 horas, na sede social 
da Companhia, situada em Porto Alegre/RS, na Avenida Carlos Gomes, nº 111, Conjunto 801, Bairro Auxiliadora, para apreciar e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I - Assembleia Geral Ordinária: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 2019; b) Proposta sobre a destinação dos resultados; c) 
Remuneração dos Administradores da Companhia; d) Assuntos Gerais. II - Assembleia Geral Extraordinária: a) Mudança da sede da 
Companhia para a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; b) Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social; c) Alteração dos jornais 
em que são realizadas as publicações legais em razão da mudança da sede para o Estado de São Paulo; d) Reeleição de Diretores 
para o biênio de 2020/2021, com mandato até a Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2022 que deliberar sobre o mesmo 
assunto; e) Indicação/Rerratificação dos nomes dos Diretores Estatutários responsáveis perante a Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP, em atendimento à regulamentação vigente e em face do item “d” da Ordem do Dia; f) Aprovar a securitização de 
créditos a receber através de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, sem qualquer coobrigação ou direito de regresso, no 
todo ou em parte, a ser prevista em Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição Para Fins de 
Securitização de Direitos de Crédito sem Coobrigação e Outras Avenças, cujos direitos de crédito decorrem dos contratos de 
assistência financeira celebrados pela Companhia com seus clientes, na qualidade de credora dos direitos de crédito, e g) Assuntos 
Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização 
da Assembleia. Porto Alegre/RS, 09 de abril de 2020. Geraldo Henrique de Castro - Presidente.” Constituição da Mesa: Presidente 
da Assembleia, Sra. Luisa Vargas Guimarães, representante do acionista Banco Rural S.A. - ELE, tendo convidado para secretariá-
la o Sr. André Rodrigues Chaves, advogado da companhia. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: a) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 2019; b) Proposta sobre a 
destinação dos resultados; c) Remuneração dos Administradores da Companhia; d) Assuntos Gerais. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: a) Mudança da sede da Companhia para a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; b) Alteração do Artigo 3º do 
Estatuto Social; c) Alteração dos jornais em que são realizadas as publicações legais em razão da mudança da sede para o Estado 
de São Paulo; d) Reeleição de Diretores para o biênio de 2020/2021, com mandato até a Assembleia Geral Extraordinária do ano de 
2022 que deliberar sobre o mesmo assunto; e) Indicação/Rerratificação dos nomes dos Diretores Estatutários responsáveis perante 
a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em atendimento à regulamentação vigente e em face do item “d” da Ordem do 
Dia; f) Aprovar a securitização de créditos a receber através de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, sem qualquer 
coobrigação ou direito de regresso, no todo ou em parte, a ser prevista em Instrumento Particular de Contrato de Promessa de 
Cessão e Aquisição Para Fins de Securitização de Direitos de Crédito sem Coobrigação e Outras Avenças, cujos direitos de crédito 
decorrem dos contratos de assistência financeira celebrados pela Companhia com seus clientes, na qualidade de credora dos 
direitos de crédito; g) Assuntos Gerais. Deliberações: Em Assembleia Geral Ordinária: Por unanimidade dos presentes foram 
aprovadas as seguintes deliberações: a) O balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/19, de conformidade com as publicações efetivadas nos jornais Diário Oficial Eletrônico do Estado do Rio 
Grande do Sul, às folhas 63, 64, 65 e 66 e Jornal do Comércio, às folhas 32, 33, 34, 35 e 36, do 2º Caderno B, no dia 28/02/20. b) 
Do resultado do período, na importância de R$5.052.058,40, foi dada a seguinte destinação: (i) a quantia acima referida foi 
absorvida pelos prejuízos acumulados. Contudo, a despeito da absorção do resultado pelos prejuízos acumulados, qualquer 
distribuição de dividendos está suspensa em virtude das limitações impostas pelo Instrumento Particular de Compra e Venda de 
Ações, sob Condição Suspensa e Outras Avenças, celebrado em 11/06/15, e os seus sequenciais aditivos. c) A remuneração global 
e anual de até R$ 2.000.000,00 para a Diretoria, com vigência no prazo de gestão. d) Dando sequência, passou-se ao Item “d” da 
Ordem do Dia, ou seja, assuntos gerais, nada havendo a tratar a este respeito. Em Assembleia Geral Extraordinária: Por 
unanimidade dos presentes foram aprovadas as seguintes deliberações: a) A mudança de endereço da sede social da Companhia 
para a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro 
Itaim Bibi, CEP 04538-133; b) Em razão da aprovação da alteração do endereço da sede social, o Artigo 3º, do Estatuto Social, é 
alterado, ficando conforme a seguir: “Artigo 3º - A sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133, podendo criar e extinguir 
sucursais, filiais e outras dependências, bem como constituir e destituir representantes, observadas as prescrições legais.”. 
A Sra. Presidente acrescentou que a mudança no estatuto social da companhia ocorreria apenas no Artigo 3º. Desta forma, o novo 
Estatuto Social da Companhia, contendo essa modificação, passará a vigorar conforme estatuto social em anexo, que passa a fazer 
parte integrante e indissociável da presente ata; c) As publicações legais, inclusive a publicação desta ata, serão doravante 
realizadas no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo e no Jornal Monitor Mercantil, jornais, oficial e de grande circulação, 
publicados na Capital do Estado de São Paulo, local da nova sede social da Companhia; d) Reeleição da Diretoria Executiva da 
Companhia, para o biênio 2020 e 2021, com mandato até a Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2022, que deliberar sobre 
eleição/reeleição da Diretoria Executiva, ficando a mesma assim composta: Diretor Presidente: Geraldo Henrique de Castro, 
brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº MG 5.225.689 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 
749.689.716-72, residente e domiciliado na Rua Ceará, nº 1267, apto. 300, bairro Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 
30.150-311; Diretor Vice-Presidente: Wilson Fontolan, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF 049.935.848-14, 
portador da carteira de identidade nº 12.456.232-2 - SP, residente e domiciliado na Rua João Baptista Carneiro, nº 44, bairro Parque 
Continental II, Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP: 07084-200. Em atendimento ao disposto na Resolução CNSP nº 330, de 2015 
e na Circular SUSEP nº 526, de 2016, declara-se que os diretores ora reeleitos preenchem as condições de elegibilidade previstas 
nestes normativos. e) Tendo em vista a reeleição supracitada, é necessário indicar e ratificar os nomes dos diretores estatutários 
como responsáveis perante a SUSEP, conforme a seguir: a) Ao Diretor Presidente Geraldo Henrique de Castro: (i) responsabilidade 
pelas relações com a SUSEP; (ii) responsabilidade técnica, cabendo a supervisão das atividades técnicas, englobando a elaboração 
de produtos, respectivos regulamentos, condições gerais e notas técnicas, bem como os cálculos que permitam a adequada 
constituição das provisões, reservas e fundos; (iii) responsabilidade pelo administrativo-financeiro; (iv) responsabilidade pelo 
acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade previstos na regulamentação em vigor; 
(v) responsabilidade pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de auditoria independente 
previstos na regulamentação em vigor; (vi) responsabilidade pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dos procedimentos 
atuariais previstos nas normas em vigor; (vii) responsabilidade pelo registro das apólices e endossos emitidos e dos cosseguros 
aceitos; (viii) responsabilidade pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; (ix) 
responsabilidade pelo registro de operações de que trata a Resolução CNSP nº 383, de 2020; b) Ao Diretor Vice-Presidente Wilson 
Fontolan: (i) responsabilidade pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/98; (ii) responsabilidade pelos controles internos; (iii) 
responsabilidade pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; (iv) responsabilidade pela política 
institucional de conduta. f) A possibilidade de cessão de direitos de crédito, para fins de securitização, a determinado Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios, sem qualquer coobrigação ou direito de regresso, no todo ou em parte, a ser prevista no 
Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição para Fins de Securitização de Direitos de Crédito sem 
Coobrigação e Outras Avenças, cujos direitos de crédito decorrerem dos contratos de assistência financeira celebrados pela 
Companhia com seus clientes, na qualidade de credora dos direitos de crédito. g) Dando sequência, passou-se ao Item “g” da 
Ordem do Dia, ou seja, assuntos gerais, nada havendo a tratar a este respeito. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. 
Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar 
instalado no período e, dispensado o comparecimento do representante da auditoria independente, os trabalhos destas Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária foram encerrados, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que vai assinada pela Presidente 
da Assembleia, Sra. Luisa Vargas Guimarães, por mim Secretário, André Rodrigues Chaves, e pelos acionistas Banco Rural S.A. - Em 
Liquidação Extrajudicial e Segpar Participações S.A.. Luisa Vargas Guimarães - Presidente da Assembleia e representante do 
acionista Banco Rural S.A. - Em Liquidação Extrajudicial; André Rodrigues Chaves - Secretário da Assembleia e Advogado da 
Companhia. Acionistas Presentes: Banco Rural S.A - Em Liquidação Extrajudicial: Luisa Vargas Guimarães - Procuradora. 
Segpar Participações S.A.: Alexandre Tadeu Seguim - Diretor Financeiro.
Estatuto Social: Capítulo I: Denominação, Sede Foro, Duração e Objeto: Artigo 1º - A Investprev Seguros e Previdência S.A., 
constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, é uma sociedade de previdência privada e seguros, e reger-se-á 
pelo presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. Artigo 2º - A Sociedade tem como objetivo operar em seguros de vida 
e planos de previdência privada aberta de pecúlios e/ou rendas, podendo ainda participar, como sócia ou acionista de outras 
sociedades, observadas as prescrições legais. Artigo 3º - A sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133, podendo criar e extinguir 
sucursais, filiais e outras dependências, bem como constituir e destituir representantes, observadas as prescrições legais. Artigo 4º 
- O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II: Do Capital Social: Artigo 5º - O Capital Social é de R$23.700.099,79, 
representados por 235.075 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - A Sociedade poderá emitir títulos 
múltiplos, certificados e cautelas de ações, cujo desdobramento ficará a critério do acionista interessado. Parágrafo Segundo - Os 
documentos referidos no parágrafo anterior serão assinados por 2 diretores ou por mandatários com poderes especiais, facultada 
a utilização de chancela mecânica, nos termos da lei. Parágrafo Terceiro - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas 
deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Quarto - A ação é indivisível em relação à sociedade, sendo certo que, quando a ação 
pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Parágrafo Quinto: 
No caso de aumento de capital, será assegurado aos acionistas, na proporção das ações que possuírem, o direito de preferência à 
subscrição de novas ações. Capítulo III: Da Assembleia Geral: Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro 
dos 3 primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que exigirem os interesses sociais. 
Parágrafo Primeiro - A convocação e instalação de Assembleia Geral será efetivada nos termos da legislação societária vigente. 
Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral será instalada, observado o quorum legal de instalação para cada matéria, sendo eleitos, 
entre os acionistas presentes, o Presidente e Secretário que irão dirigir os trabalhos. Parágrafo Terceiro - As deliberações da 
Assembleia Geral, ressalvadas exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos 
em branco. Artigo 7º - Uma vez convocada a Assembleia Geral ficam suspensas as transferências de ações, até que a mesma se 
realize ou fique sem efeito a convocação. Artigo 8º - Além das atribuições definidas em lei e das mencionadas neste Estatuto, 
compete à Assembleia Geral: I. fixar a remuneração mensal e global dos administradores, sem prejuízo da participação nos lucros 
do exercício social, observado o disposto no Artigo 25, inciso II, deste estatuto. II. estabelecer os objetivos, a política e a orientação 
geral dos negócios da Companhia; III. eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a 
respeito dispuser o Estatuto; IV. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e 
solicitar informações sobre quaisquer de seus atos; V. manifestar sobre o Relatório de Administração e as contas da Diretoria; VI. 
resolver os casos omissos e as dúvidas suscitadas no âmbito das competências estatutárias e regimentar; VII. destinar o lucro 
líquido do exercício; Capítulo IV: Da Administração: Artigo 9º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria, cujas atribuições 
e poderes são conferidos por lei e por este Estatuto Social. Artigo 10 - Podem ser eleitos para os órgãos de administração pessoas 
naturais residentes no País. Parágrafo Único - A Ata de Assembleia Geral que eleger administradores, deverá conter a qualificação 
de cada um dos eleitos e o prazo de gestão, ser arquivada no registro do comércio e publicada. Artigo 11 - Os eleitos, na forma 
prevista neste Estatuto e após aprovação da SUSEP, serão investidos em seus cargos mediante assinatura do “Termo de Posse”, no 
livro de Atas da Diretoria. Artigo 12 - O prazo de mandato dos administradores, que poderão ser reeleitos, é de 2 anos, mas se 
estende até a posse dos novos administradores eleitos. Parágrafo Único - O substituto ou novo membro eleito para preencher cargo 
vago completará o prazo da gestão do substituído. Artigo 13 - Serão arquivadas no registro do Comércio e publicadas as atas das 
reuniões da Diretoria que contiverem deliberações destinadas a produzir efeito perante terceiros. Seção I: Diretoria: Artigo 14 - A 
Diretoria é o órgão de administração executiva da Companhia, ao qual compete, para o exercício dos atos necessários ao 
funcionamento regular da Sociedade, o uso de poderes e das atribuições que a lei e este Estatuto lhe conferem e os que lhe forem 
outorgados pela Assembleia Geral. Artigo 15 - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 Diretores, acionistas ou 
não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor Vice-
Presidente e até 4 Diretores, sem designação especial. Parágrafo Único - O prazo de gestão da Diretoria será de 2 anos, permitida 
a reeleição. Artigo 16 - Em caso de vacância de qualquer cargo na Diretoria ou do impedimento definitivo do titular competirá à 
Assembleia Geral eleger o substituto. Parágrafo Único - Sendo temporário o impedimento ou a ausência, poderá a Diretoria, em 
reunião convocada para este fim, designar um dos Diretores para substituir o ausente ou o impedido, sendo ele o Diretor Presidente, 
um dos Vices-Presidentes ou algum dos Diretores. Artigo 17 - A Diretoria reunir-se-á por convocação do Diretor Presidente ou de seu 
substituto. Parágrafo Primeiro - Para a validade das reuniões faz-se necessária a presença da maioria dos membros da Diretoria, 
tomando-se as deliberações por maioria dos presentes, cabendo ao Diretor-Presidente, em caso de empate, além do pessoal, o voto 
de desempate. Parágrafo Segundo - As deliberações da Diretoria deverão, sempre que necessário, constar de atas lavradas em livro 
próprio. Artigo 18 - Compete ainda a Diretoria: I. convocar a Assembleia Geral de Acionistas; II. praticar todos os atos de 
administração da Companhia que, nos limites da lei e deste Estatuto, sejam necessários ao bom desempenho de suas funções; III. 
cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Companhia e as deliberações da Assembleia Geral; IV. criar cargos e funções, nomear e 
demitir assessores, funcionários e representantes, determinando-lhes atribuições e responsabilidades e fixando-lhes a 
remuneração; V. deliberar sobre a aplicação de fundos sociais, transigir, renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir, alienar ou 
gravar bens e autorizar a prestação de garantias e obrigações de terceiros, observadas as prescrições legais; VI. resolver sobre a 
abertura, alteração de endereço e encerramento das sucursais, filiais ou outras dependências; VII. decidir sobre a contratação e 
destituição de auditores independentes; VIII. aprovar o orçamento anual e plurianual da Companhia, bem como as propostas de 
aumento de capital e os planos de investimentos; IX. examinar e decidir sobre novas atividades e/ou expansão dos setores 
existentes; X. examinar e decidir sobre mudanças na estrutura organizacional da Companhia; XI. propor a criação ou extinção de 
cargos e funções a nível de Diretoria, submetendo-as à Assembleia Geral; XIl. propor alteração do estatuto social, a ser encaminhado 
à deliberação da Assembleia Geral; XIII. criar o Comitês e definir sua competência; XIV. representar a Companhia, ativa e 
passivamente em juízo ou fora dele; sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será sempre exercida 
por dois Diretores, por um Diretor e um procurador ou ainda por dois procuradores constituídos na forma da alínea seguinte. XV. 
representada por dois Diretores, nomear e constituir mandatários para representar a Companhia e praticar os atos e operações 
especificados nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato 
judicial, poderá ser por prazo indeterminado. Parágrafo Primeiro - A representação da Companhia perante a repartição fiscalizadora 
de suas operações e nos casos de recebimento de citações ou notificação de depoimento pessoal, caberá a qualquer Diretor. 
Parágrafo Segundo - Os documentos referentes às operações da Companhia nos planos de previdência privada aberta, nas 
modalidades de pecúlio e renda, bem como os equivalentes ou complementares, poderão ser assinados por um Diretor ou procurador 
especialmente constituído. Artigo 19 - Compete ao Diretor-Presidente: I. convocar a Assembleia Geral e convocar e presidir as 
reuniões da Diretoria; II. executar, dentro de suas atribuições, o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e da 
Diretoria; Artigo 20 - Compete aos demais Diretores: I. substituir o Diretor-Presidente em seus impedimentos e ausências 
temporários, observado o disposto no parágrafo único do Artigo 16 deste Estatuto; II. gerir as respectivas áreas de administração 
conforme as atribuições específicas que lhes forem outorgadas pela Assembleia Geral. Capítulo V: Do Conselho Fiscal: Artigo 21 
- O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, escolhidos pela Assembleia 
Geral e será eleito e instalado apenas quando houver pedido de acionistas que representem, no mínimo, um décimo das ações. 
Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal terão as atribuições e os poderes que a lei lhes confere e a sua remuneração 
será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observados os limites mínimos legais. Parágrafo Segundo - No caso de vaga, 
impedimento ou ausência, os suplentes serão convocados segundo a ordem de colocação em que forem eleitos. Capítulo VI: 
Exercício Social, Lucros e sua Distribuição: Artigo 22 - O exercício social encerrar-se-á em 31/12 de cada ano, quando serão 
elaboradas as demonstrações financeiras exigidas em lei. Artigo 23 - Dos resultados apurados em balanço, levantados com 
observância da lei, serão deduzidos antes de quaisquer participações: I. a provisão para o Imposto de Renda; II. os prejuízos 
acumulados; III. a constituição das reservas obrigatórias. Artigo 24 - Atendido o disposto no artigo anterior, do lucro remanescente 
serão feitas as seguintes deduções: I. participação nos lucros dos empregados, de acordo com os critérios estabelecidos pela 
Diretoria; II. participação no lucro dos administradores, observadas as limitações legais. Artigo 25 - O lucro líquido resultante terá 
a destinação que se segue: I. uma cota de 5% para a reserva legal, até perfazer 20% do capital social; II. dividendo aos acionistas, 
fixado em no mínimo 25% do lucro líquido do exercício social, ajustado pela diminuição ou acréscimo de valores, conforme definido 
no Artigo 202 da Lei nº 6.404/76; Parágrafo Único - A Diretoria proporá à Assembleia Geral a destinação a ser dada ao saldo que 
acaso remanescer. Artigo 26 - O dividendo deverá ser pago ou creditado, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no 
prazo de 60 dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social. Parágrafo Único - Os dividendos não 
recebidos prescreverão em favor da Companhia no prazo de 3, contados da data em que tenham sido colocados à disposição do 
acionista. Capítulo VII: Liquidação: Artigo 27 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei. Aprovado nas AGO 
- AGE realizadas no dia 22/04/20, às 11:00 horas. Luisa Vargas Guimarães - Presidente da Assembleia e Representante do 
Acionista Banco Rural S.A. - Em Liquidação Extrajudicial. Acionistas Presentes: André Rodrigues Chaves - Secretário da 
Assembleia e Advogado da Companhia. Banco Rural S.A. - Em Liquidação Extrajudicial: Luisa Vargas Guimarães - Procuradora. 
Segpar Participações S.A.: Alexandre Tadeu Seguim - Diretor Financeiro. JUCERGS nº 7305461 em 20/08/2020. Carlos Vicente 
Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. JUCESP nº 3530055557-1 em 04/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tesouro Direto: 10 milhões se cadastraram em março 
O número de in-

vestidores ca-
dastrados no 

Tesouro Direto aumentou 
em 390.394 em março, um 
crescimento de 3,95% em 
relação a fevereiro, atingin-
do a marca de 10.285.781 
pessoas. As aplicações de 
até R$ 1 mil representaram 
61,33% das operações de 
investimento no mês. O va-

lor médio por operação foi 
de R$ 7.454,64.

Os dados foram revela-
dos pelo Tesouro Nacional 
nesta terça-feira. O total de 
investidores ativos no Te-
souro Direto, isto é, aqueles 
que atualmente estão com 
saldo em aplicações no pro-
grama, chegou a 1.479.805 
pessoas, um aumento de 
9.357 investidores no mês.

O Tesouro Nacional 
informou que foram rea-
lizadas 455.054 operações 
de investimento em títulos 
do Tesouro Direto no mês 
passado, no valor total de 
R$ 3,39 bilhões. Os resga-
tes foram de R$ 4,10 bi-
lhões, com destaque para 
o vencimento do Tesouro 
Selic no montante de R$ 
2,18 bilhões. Dessa for-

ma, houve resgate líqui-
do de R$ 708,45 milhões. 
Os papéis mais deman-
dados pelos investidores 
foram os indexados à in-
flação (Tesouro IPCA+ e 
Tesouro IPCA+ com Ju-
ros Semestrais) que soma-
ram, em vendas, R$ 1,38 
bilhão e corresponderam a 
40,71% do total. Os títulos 
indexados à taxa Selic (Te-

souro Selic) totalizaram 
R$ 1,20 bilhão, represen-
tando 35,29% das vendas, 
enquanto os títulos prefi-
xados (Tesouro Prefixado 
e Tesouro Prefixado com 
Juros Semestrais) totaliza-
ram R$ 814,20 milhões em 
vendas, ou 24% do total.

Nas recompras (resga-
tes antecipados), predomi-
naram os títulos indexados 

à taxa Selic, que soma-
ram R$ 883,55 milhões 
(45,92%). Os títulos re-
munerados por índices de 
preços (Tesouro IPCA+, 
Tesouro IPCA+ com Ju-
ros Semestrais e Tesouro 
IGPM+ com Juros Se-
mestrais) totalizaram R$ 
679,87 milhões (35,34%), 
os prefixados, R$ 360,52 
milhões (18,74%).

China: economia digital 
cresce mais que o PIB

A economia digital da Chi-
na manteve uma alta taxa 
de crescimento de 9,7% em 
2020, em meio à pandemia 
e à recessão econômica glo-
bal, destaca um livro branco 
sobre o desenvolvimento do 
setor divulgado esta semana. 
O estudo foi emitido pela 
Academia Chinesa da Tec-
nologia da Informação e Co-
municação na Quarta Cúpula 
China Digital em Fuzhou, ca-
pital da Província de Fujian, 
leste do país.

Segundo a agência Xinhua, 
na esfera governamental, o 

termo “Livro Branco” refe-
re-se, a documentos oficiais 
elaborados pelo governo ou 
entidade administrativa do 
Estado, que têm como fun-
ção apresentar para o público 
geral o posicionamento e a 
linha de ação desse governo 
ou entidade sobre determina-
do tema.

A taxa de crescimento da 
economia digital foi mais de 
três vezes maior que a do 
PIB, mostrando seu papel 
fundamental no estímulo ao 
desenvolvimento econômi-
co, segundo o documento.
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EDUCAÇÃO
É A MELHOR
VACINA
28.04
DIA DA EDUCAÇÃO

HOJE, 
A GRANDE 

 BUSCA DO  
MUNDO É 

PELA VACINA.

ELA SÓ FOI  
ENCONTRADA EM TEMPO 

RECORDE PORQUE EXISTEM  
CIENTISTAS, PESQUISADORES  

E PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
 

A VACINA SÓ FOI ENCONTRADA 
PORQUE EXISTE A CIÊNCIA. 

E A CIÊNCIA SÓ EXISTE 
PORQUE EXISTE A EDUCAÇÃO.

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

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON-LINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (ART.  879 – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos
da  Ação de Execução de Título Extrajudicial - Cobrança proposta
pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO  RESIDENCIAL FERNANDO
DE NORONHA em face de PEDRO PAULO CARVALHO CANDIAGO
- Processo nº. 0010500-85.2017.8.19.0209, passado na forma
abaixo: O DR ARTHUR EDUARDO  MAGALHÃES FERREIRA -
Juiz de Direito na Vara acima, FAZ SABER o presente Edital aos
interessados que no dia 30/04/2021 e 05/05/2021 a partir das
13:20 horas, com término às 13:40 horas, através da Plataforma
de Leilões On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro
Público  GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e
vendido o imóvel situado na RUA  DESEMBARGADOR PAULO
ALONSO, Nº 800, BLOCO II - UNIDADE 304, RECREIO DOS
BANDEIRANTES, AVALIAÇÃO EM R$ 720.000,00 (Setecentos e
vinte mil reais). – O Edital na integra  está afixado no Átrio do
Fórum, nos Autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

Três perguntas: a  
visão da OAB sobre  
a Reforma Tributária
Por Jorge Priori

A Ordem dos Advogados do Brasil foi fundada em 1930 
e representa mais de 1,2 milhão de advogados, sendo 

parte deles especializada em Direito Tributário. Os advo-
gados tributaristas lidam com os mais diversos problemas 
causados pelo complexo sistema tributário brasileiro, entre 
eles, as execuções fiscais.

Em seu último sumário executivo, Justiça em Números 
2020, ano base 2019, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
destacou que as execuções fiscais são as principais respon-
sáveis pela alta taxa de congestionamento de todo o Poder 
Judiciário. Esses processos representaram 39% do total de 
casos pendentes e 70% das execuções pendentes, com taxa 
de congestionamento de 87%. Ou seja, de cada 100 pro-
cessos de execução fiscal que tramitaram no ano de 2019, 
apenas 13 foram baixados.

O maior impacto estava na Justiça Estadual, que concen-
trou 85% dos processos. A Justiça Federal respondeu por 
15%; a Justiça do Trabalho por 0,27%; e a Justiça Eleitoral por 
apenas 0,01%*. Desconsiderando esses processos, a taxa de 
congestionamento do Poder Judiciário cairia em 8,1 pontos 
percentuais, passando de 68,5% para 60,4% em 2019.

Um problema causado pelo sistema tributário brasileiro 
acaba impactando o funcionamento do Poder Judiciário e, 
consequentemente, a sociedade como um todo. A solução 
desse e de outros problemas pode estar na reforma tribu-
tária em discussão no Congresso Nacional. Para entender-
mos a visão da OAB sobre esse assunto, conversamos com 
o advogado Eduardo Maneira, presidente da Comissão Na-
cional de Direito Tributário da entidade.

Na opinião da OAB, quais são os principais prob-
lemas do atual sistema tributário brasileiro?

A sua complexidade e alta litigiosidade, gerando incerte-
zas e inseguranças. O Brasil é campeão mundial em número 
de processos administrativos e judiciais em matéria tribu-
tária, ultrapassando a barreira dos milhões de processos e 
mais de R$ 1 trilhão em valores envolvidos. Este excesso 
leva à morosidade na solução dos conflitos, trazendo várias 
anomalias no sistema.

As teses tributárias são julgadas pelo Supremo Tribunal 
Federal 10, 15 anos após o conflito ser instaurado, levando 
a consequências muitos sérias, principalmente, quando o 
STF muda a jurisprudência consolidada no STJ e nos tri-
bunais estaduais e regionais.

Outro problema gravíssimo, tem sido a modulação dos 
efeitos das decisões do STF. Muitas vezes, para evitar fortes 
turbulências, o STF ao decidir pela inconstitucionalidade 
de determinado tributo, tem atribuído efeitos prospectivos 
a esta declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, apesar 
de reconhecer que o tributo é inconstitucional, legitima a 
sua cobrança até a data do julgamento, acarretando aquilo 
que se chama de inconstitucionalidade útil, o que é muito 
prejudicial ao sistema.

Como esses problemas deveriam ser atacados pela 
Reforma Tributária?

A Reforma Tributária é absolutamente necessária para 
trazer simplificação do sistema, principalmente com a unifica-
ção de tributos, menos litigiosidade, certeza e previsibilidade. 
Deve ainda estabelecer uma nova fórmula de repartição de re-
ceitas, que tenha por objetivo promover o equilíbrio federativo 
e eliminar a guerra fiscal. Além disso, deve adequar o sistema 
tributário a um novo tempo, de uma nova economia que terá 
por protagonistas os serviços de alta tecnologia, o comércio 
eletrônico e o mundo virtual.

Uma reforma tributária que apenas simplifique o 
sistema tributário brasileiro poderia ser considerada 
um avanço?

Sem dúvida que é um avanço. A simplificação é uma 
decorrência lógica de um sistema mais racional, menos 
complexo e que terá como consequência menos litígio e 
menos custos na apuração dos tributos devidos. Mas a 
simplificação é um primeiro passo. Uma reforma tributária 
plena, além de simplificar, deve ser instrumento de justiça 
fiscal, dos direitos e garantias fundamentais, respeitando-
se a capacidade econômica de contribuir de cada cidadão. 
Deve, ainda, fortalecer o federalismo e modernizar o siste-
ma, adequando-o aos desafios do século XXI.

* Segundo o CNJ, Execução fiscal é o procedimento de cobrança ju-
dicial para recuperação de valores devidos pelo cidadão ao Estado, como 
dívidas dos tributos IPTU, IPVA, ICMS, ISS e multas. Grande parte 
das cobranças são referentes aos tributos, mas também existem as cobran-
ças das multas aplicadas pela Justiça do Trabalho e pela Justiça Eleitoral, 
que geram créditos públicos inscritos em dívida ativa. Essa é a razão de 
essas Justiças terem sido mencionadas na entrevista.

Guedes provoca novo embate 
diplomático com a China
Fala do ministro pode atingir ainda mais a relação com o país

A já frágil relação di-
plomática entre o 
Brasil e a China 

pode ficar ainda pior. A 
exemplo dos inúmeros fias-
cos cometidos nos últimos 
meses pelo atual governo 
na relação diplomática com 
a China, o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, fez 
declarações deselegantes ao 
parceiro econômico nesta 
terça-feira.

Guedes afirmou que a Chi-
na “inventou” o coronavírus 
e, ainda assim, produziu uma 
vacina “menos eficiente” que 
o imunizante desenvolvido 
nos Estados Unidos. Mais 
imunizante da China chega-
rá nesta quinta-feira (29) ao 
Brasil. O ministro ressaltou 
ainda que o Estado brasilei-
ro não tem capacidade fiscal 
para atender a demanda cres-
cente da Saúde.

Aomparticipara nesta 
terça-feira de uma reunião 
do Conselho de Saúde Su-
plementar, evento que foi 
transmitido pela internet, 
disse que o Brasil está que-
brado. Mas parece que o 
ministro não sabia que a 
reunião estava sendo trans-
mitida na internet pelo Mi-
nistério da Saúde. Quando 
percebeu a transmissão, 
pediu para que suas decla-
rações não fossem “para 
o ar”. O vídeo da reunião 
foi, então, apagado das re-
des sociais do Ministério 
da Saúde. A pasta disse que 
houve problemas técnicos 
para justificar a retirada do 
vídeo.

Já corre na imprensa 
que as declarações do mi-
nistro podem ter impacto 
negativo na agenda com 
a China. Inclusive na im-

portação do ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) 
da China, necessário para 
a produção de doses da 
vacina CoronaVac no Bra-
sil. O Instituto Butantan 
aguarda a liberação de um 
lote de 3 mil litros do insu-
mo para continuar a pro-
dução da vacina no país.

Impropérios

“O chinês inventou o ví-
rus. E a vacina dele é menos 
efetiva que a do americano. 
O americano tem 100 anos 
de investimento em pesqui-
sa”, disse Guedes, durante 
reunião do Conselho de 
Saúde Suplementar reali-
zada, de forma presencial, 
em Brasília. O ministro foi 
além: citou que a vacina da 
Pfizer “é melhor que as ou-
tras”.

Em março, Guedes foi  
vacinado com a  vacina chi-
nesa Coronovac. O site do 
jornal Correio Braziliense 
citou em reportagem que 
na ocasião, ele afirmou que 
“todo mundo acha que é 
bom, vamos nos vacinar”. 
Segundo a enfermeira que 
vacinou Guedes, ele deve-
ria tomar a segunda dose 
da Coronavac nesta sema-
na. A assessoria do Mi-
nistério da Economia não 
confirmou, no entanto, se 
o ministro foi completar 
a imunização. O ministé-
rio da economia está em 
meio a novas trocas de 
postos. Guedes acaba de 
trocar quatro assessores e 
prometeu novas mudan-
ças para esta semana. Já 
são quase 20 mudanças na 
pasta desde o início do go-
verno Bolsonaro.

Fitch eleva rating da Sabesp em moeda local
A agência de classificação 

de risco Fitch Ratings ele-
vou o IDR (Issuer Default 
Rating - Rating de Inadim-
plência do Emissor) em 
moeda local da Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp) para ‘BB+’, de ‘BB’, 
e seu Rating Nacional de 
Longo Prazo para ‘AAA 

(bra)’, de ‘AA (bra)’.
Ao mesmo tempo, a 

agência afirmou o IDR em 
moeda estrangeira da com-
panhia em ‘BB’. 

Segundo a agência, a 
perspectiva do IDR em mo-
eda estrangeira permanece 
negativa, enquanto a pers-
pectiva do IDR em moeda 
local e a do Rating Nacional 

de Longo Prazo é estável.
“A elevação reflete o 

fortalecimento do perfil 
de crédito da Sabesp após 
o terceiro ciclo de revisão 
tarifária, que sustenta a ex-
pectativa de aumento do 
fluxo de caixa das opera-
ções (CFFO) no ciclo regu-
latório de 2021 a 2024, com 
margens de Ebitda acima de 

45% de 2022 a 2024 e fluxo 
de caixa livre (FCF) positi-
vo”, destacou em relatório 
a agência. A análise também 
incorpora a estimativa de 
que a Sabesp manterá sua 
alavancagem líquida abaixo 
de 2,0 vezes, de forma con-
tínua, e a redução, em 2020, 
da exposição de sua dívida 
em moeda estrangeira.
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