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Tarifa de gás
natural sobe
39% com dólar
e IGP-M
A partir de 1º de maio, os preços de venda de gás natural para as distribuidoras estarão 39%
mais caros, na comparação com
o último trimestre. De acordo
com a Petrobras, a variação é
resultado “da aplicação das fórmulas dos contratos de fornecimento, que vinculam o preço à
cotação do petróleo e à taxa de
câmbio”. O petróleo teve alta de
38%.
O preço também sofreu impacto do aumento nas tarifas para o
transporte do produto até o ponto
de entrega às distribuidoras. Esses
custos são definidos por tarifas reguladas pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). “Esta parcela do
preço é atualizada anualmente no
mês de maio pelo IGP-M, que,
para o período de aferição (março
de 2020 a março de 2021), registrou alta de 31%”, afirma a estatal,
em nota.
A Petrobras está pagando cerca
de R$ 3 bilhões ao ano para utilizar os gasodutos da Transportadora Associada de Gás (TAG),
empresa que a estatal vendeu por
cerca de R$ 36 bilhões. Em entrevista ao site da CUT, o economista do Dieese (Subseção da
Federação Única dos Petroleiros)
Cloviomar Cararine disse que a
Petrobras pode gastar o que conseguiu vendendo a empresa em
menos de 10 anos porque, além
da produção aumentar ano a ano
e a estatal precisar escoar o gás e o
petróleo, tem os reajustes no preço do aluguel. Páginas 3 e 12

Câmara analisa
na 5ªf quebra
de patentes
de vacinas
A Câmara dos Deputados se
reúne em comissão geral nesta
quinta-feira, às 10h, para discutir
a quebra de patentes das vacinas
para o combate à Covid-19.
Os deputados informam que,
em outubro de 2020, Índia e África do Sul levaram à OMC uma
proposta de suspensão das patentes de produtos de combate
ao coronavírus. No mês seguinte,
99 países apoiaram o projeto, mas
países desenvolvidos se posicionaram contra. O Brasil foi o único
país em desenevolvimento a ser
contra a proposta.

Falência de pequenas empresas
ameaça dobrar desemprego
Utilizar 0,5% do PIB salvaria mais de 80% das firmas

A

pandemia atingiu especialmente as pequenas
e médias empresas, em
parte porque são predominantes
em alguns setores de contato intensivo, como hotéis, restaurantes
e entretenimento. Como resultado, muitas economias avançadas
correm o risco de experimentar
uma onda de liquidações que pode destruir milhões de empregos,
prejudicar o sistema financeiro
e enfraquecer uma recuperação
econômica já frágil, alertam os
pesquisadores do Fundo Monetário Internacional (FMI) Federico J. Díez, Romain Duval, Chiara
Maggi e Nicola Pierri, em artigo.
Pesquisa do corpo técnico do
FMI aponta que a pandemia elevará a participação de pequenas e
médias empresas insolventes de
10% para 16% em 2021 em 20
economias na Europa e na região
da Ásia-Pacífico. Para comparar, o

efeito terá magnitude semelhante
ao aumento das liquidações nos 5
anos após a crise financeira global
de 2008, mas ocorreria em um período muito mais curto.
“As insolvências projetadas colocam em risco cerca de 20 milhões de empregos (ou seja, mais
de 10% dos trabalhadores empregados por pequenas e médias
empresas), quase o mesmo que
o número total de trabalhadores
atualmente desempregados, nos
países abrangidos pela análise.”
Uma abordagem é os governos
estenderem “empréstimos de participação nos lucros” por meio de
novos empréstimos ou conversão
dos existentes. Esses empréstimos
teriam prioridade em relação a dívida existentes e seu pagamento
poderia ser parcialmente indexado aos lucros da empresa.
As injeções de “quase-capital”
direcionadas seriam muito mais

eficientes e poderosas do que fornecer apoio a todas as empresas,
acreditam os pesquisadores do
FMI. Injeções generalizadas beneficiam dois tipos de empresas que
não deveriam receber suporte de
solvência: aquelas que não precisam porque estão solventes mesmo em meio à crise, e aquelas que
estariam insolventes mesmo sem
a pandemia.
Um programa de apoio direcionado com um orçamento de
cerca de 0,5% do PIB dos 20 países analisados poderia trazer de
volta mais de 80% das empresas
certas (viáveis, mas atualmente
insolventes) a zero patrimônio
líquido (uma definição mínima
de solvência). Isso é mais de
quatro vezes mais do que seria
alcançado com uma abordagem
abrangente de apoio a todas as
pequenas e médias empresas,
sem distinção.

Apoio no Brasil não tem data para sair

A

difícil situação das pequenas e médias empresas no Brasil não parece
sensibilizar o Governo Bolsonaro.
Apesar da urgência da situação,
após um ano de faturamento comprometido, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não tem uma
data para o retorno do Programa
de Preservação do Emprego e da
Renda (BEm).
O ministro declarou que uma
nova rodada do sistema que reduziu a demissão dos trabalhadores e
aliviou as contas das empresas pode
demorar “mais tempo e talvez envolva a liberação de crédito extraordinário”. O governo queria utilizar
recursos do seguro-desemprego, o
que foi rechaçado pelo Congresso.

Segundo Guedes, a equipe econômica pretende reeditar medidas
para conter a crise gerada pela nova onda da Covid-19, como o programa de suspensão de contratos
e de redução de jornada em troca
da manutenção do emprego e o
relançamento de linhas do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Pronampe). No entanto, os
programas terão contrapartidas
fiscais, com o governo cortando
gastos em outras áreas, o que prejudicará a retomada da economia.
Enquanto o presidente Bolsonaro demora, nos Estados Unidos – apesar da recuperação da
economia em ritmo maior que o
previsto – o presidente Joe Biden

estendeu o Programa de Proteção
ao Contracheque (PPP) por mais
dois meses, até 31 de maio.
Isabella Casillas Guzman, chefe da Administração de Pequenas
Empresas dos EUA (SBA, espécie
de Sebrae com mais poderes), disse: “Hoje, o presidente Biden enviou outra mensagem forte para
os mais de 30 milhões de proprietários de pequenas empresas da
América afetados negativamente
pela pandemia: a ajuda está aqui.”
Mais de 8,2 milhões de empréstimos PPP forneceram às pequenas empresas em dificuldades
o alívio de que precisavam para
manter os trabalhadores empregados e sobreviver durante esta
pandemia.

CPI investiga
sumiço de
R$ 750 mi
em royalties
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj) para investigar
queda na arrecadação de receitas
compensatórias da exploração de
petróleo e gás no estado se reuniu
de forma remota, nesta segunda-feira, e aprovou a convocação de
um representante da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).
Essa primeira oitiva acontecerá na próxima segunda-feira,
e a ideia é saber da ANP como
vem sendo feita a fiscalização
dos repasses das participações
especiais pelas concessionárias
do setor.
A CPI foi motivada pela queda
de cerca de R$ 750 milhões na arrecadação do estado, referente a
royalties e participações especiais,
em janeiro e fevereiro de 2021.
Neste período, foram arrecadados
R$ 2,14 bilhões, enquanto nos
mesmos meses de 2020 a quantia
chegou a R$ 2,89 bilhões.
O deputado Luiz Paulo (PSDB)
disse que um dos objetivos da CPI
é, a partir das informações, possibilitar maior arrecadação pelo estado. “Faremos um trabalho correto
e justo com nosso estado e com os
municípios petroleiros. O Rio de
Janeiro arrecada muito menos do
que poderia arrecadar. Será uma
CPI objetiva para ter os resultados
que desejamos”.
O parlamentar também informou que solicitou ao presidente da
Alerj, deputado André Ceciliano
(PT), a prorrogação do prazo de
trabalho da CPI em 10 dias, para
compensar o feriado prolongado.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,6646
R$ 5,8300
R$ 6,6923
R$ 0,8625
R$ 314,00

ÍNDICES
IGP-M

2,94% (março)
2,53% (fevereiro)

IPCA-E
RJ (nov.)
SP (set.)
Selic
Hot Money

0,89%
1,32%
2,75%
0,56% a.m.
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União Europeia e Mercosul juntos, um
sonho proibido?
Por Edoardo
Pacelli

O

Mercosul completa 30 anos, mas o
pacto comercial
com a União Europeia parece fadado a não ver a luz.
Após 20 anos de negociações e um acordo geral alcançado somente em 2019,
as partes ainda não estão
convencidas e muito provavelmente não estarão em
curto prazo. Pelo contrário,
há quem diga estar disposto
a desfazer tudo, principalmente na Europa.
As negociações do Mercosul com a UE tiveram início no ano 2000 e passaram
por diferentes fases, alternando períodos de impasse
com acelerações. A UE é o
principal parceiro de investimento do Mercosul, com
um volume que quase triplicou, desde o ano 2000,
ultrapassando os € 350 bilhões, e é o seu segundo
maior parceiro comercial,
depois da China. Dados
pré-pandêmicos mostram
que, em 2019, as exportações da UE para os países
do Mercosul totalizaram €
41 bilhões, enquanto as importações da UE totalizaram € 35,9 bilhões.
Em 2016, após a eleição
de Donald Trump para a
Casa Branca, a União Europeia, empurrada nos braços
de seus parceiros sul-americanos, pelo lançamento da
política Buy American, renovou o processo de negociação com o Mercosul até

o dia 28 de junho de 2019,
com um acordo político de
pacto comercial.
O acordo alcançado pela
Comissão Europeia – definido como “um momento
histórico”, pelo então presidente, Jean-Claude Juncker,
prevê a criação de um mercado de 800 milhões de consumidores, com a produção de
um quarto do PIB mundial
e a redução de cerca de € 4
bilhões de taxas entre os dois
blocos, com um acordo que
segue duas linhas: a exportação de produtos da UE – que
até então enfrentavam tarifas
altas e por vezes proibitivas,
como automóveis (tarifa de
35%), maquinários (14-20
%) e produtos químicos (até
18%) – e a importação de
produtos agrícolas e alimentares do Mercosul, com a redução de 80% dos impostos,
sobre 99% dos produtos que
entram na Europa.
Apesar do entusiasmo
inicial, no entanto, o clima
foi esfriando, gradualmente,
até alcançar, hoje, o ponto
de distância máxima entre
os dois lados. Enquanto o
acordo passa por revisão
legal, visando a ratificação,
mais de um estado da UE
revelou sua intenção de vetá-lo e a oposição ao acordo
comercial cresceu dentro
do Parlamento Europeu.
Depois da Irlanda, a
França também declarou
que não tem intenção de
endossar o acordo “como
está”, preocupada com o
destino da floresta amazônica tropical e, menos expli-

citamente, com a ameaça da
carne bovina sul-americana
para as exportações francesas. Também devem ser
consideradas as relações,
nada cordiais, entre o presidente francês Emmanuel
Macron e o presidente Jair
Bolsonaro.
Recentemente, o “não”
também veio da Áustria de
Sebastian Kurz, pressionada pelo componente verde que apoia o governo: o
chanceler disse que viu o
acordo como uma ameaça
à credibilidade europeia em
questões ambientais.
O empenho diplomático
de Portugal parece ter sido
em vão, país que, por outro
lado, gostaria de concluir as
negociações finais até junho
e que tem se mostrado não
só o maior apoiador das relações entre os dois blocos
comerciais, mas ultimamente, talvez, também, como
o único. Além de tentar
compactar as fileiras entre
os europeus, a diplomacia
portuguesa se viu obrigada,
igualmente, a reavivar as intenções do Brasil e da Argentina.
A presidência de Bolsonaro, a cujo trabalho os europeus atribuem as dificuldades
para fechar o acordo, não
faz segredo de sua política
nacionalista na Amazônia,
enquanto na Argentina, atual presidente do Mercosul, a
alternância de governo levou
à presidência Alberto Fernández, de centro-esquerda,
deixando o político muito
crítico do pacto.

A Argentina denunciou,
repetidamente, um suposto “desequilíbrio” a favor
da UE neste acordo e suas intenções de renegociar
algumas partes o incitam
a sair das negociações.
O embaixador argentino
junto à UE, Pablo Grinspun, porém, disse que o
país “continua decidido”
a finalizar o acordo, mas
alertou que o processo se
encontra “em fase particularmente difícil”. Em todo
caso, embora existam precedentes, seria impensável
chegar a uma conclusão
do pacto sem o consentimento da Argentina. Bem
como a hipótese de pedir
ao Mercosul maiores compromissos ambientais com
acordos separados.
O momento para uma
mudança, porém, é curto: a
presidência portuguesa expira em junho. A nova presidência da Eslovênia, por
sua vez, tem outras prioridades, e 2022 terá a França como protagonista, não
exatamente a maior apoiadora do acordo. Por fim,
há que se considerar que o
impasse – senão o fracasso
– das tratativas possa abrir
espaço para outros atores,
já presentes e animados na
América Latina, como a
China, prontos para assumir o lugar da UE nos fluxos comerciais com o Mercosul.
Edoardo Pacelli é jornalista, exdiretor de pesquisa do CNR (Itália) e
editor da revista Italiamiga.

Mineradoras encerraram 2020
com um faturamento 36% maior
Por Dáfane
Guimarães
Faria e Silva

E

m fevereiro, um
balanço divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram)
apontou que o faturamento
do setor mineral no Brasil
em 2020 foi 36% superior
ao do ano anterior, chegando a um montante de R$
209 bilhões.
Os ganhos dos últimos três
meses do ano passado alcançaram os R$ 83 bilhões, apresentando um desempenho
63,6% maior do que o identificado no trimestre anterior.

A grande produção mineral
encontrada em estados como
o Pará e Minas Gerais foi a
principal responsável por
essa elevação. A produção
paraense expôs um aumento
de 97% nos lucros do quarto
trimestre e a mineira registou
um crescimento de 55% nos
rendimentos.
O minério de ferro e o
ouro foram os minerais que
sofreram as maiores variações. Em 2020, a produção
de minério de ferro obteve um faturamento de R$
138,7 bilhões, 39% superior
ao de 2019. Enquanto o
ouro atingiu os R$ 23,2 bilhões, uma alta de 76% em
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relação ao ano anterior.
Embora os ganhos do
setor tenham sido altos, a
produção mineral negociada no ano passado foi bem
similar à de 2019, apresentando uma elevação de apenas 2%. Na verdade, o que
favoreceu os resultados financeiros do ano passado
foi a variação dos preços
no mercado internacional
devido a pandemia e a valorização de 24% que o dólar alcançou em 2020. Em
dezembro, a tonelada de
minério de ferro chegou a
custar US$ 155,84.
A movimentação dos
preços no mercado inter-

nacional foi fortemente impulsionada pelo momento
de pandemia. Desde o começo da crise sanitária, a
China, principal destino do
minério de ferro brasileiro,
tem investido intensamente
em sua construção civil para
estimular a economia de seu
país. Tal medida contribuiu
diretamente para o aumento do valor do minério de
ferro. O interesse pelo ouro
também cresceu bastante
no exterior. Tudo isso resultou em ganhos acentuados
para a mineração nacional.
Dáfane Guimarães Faria e Silva é
sócia e diretora do Grupo MBL.
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O emprego nunca
mais será o mesmo
Por Walter Vieira.

O

s dramas da quarentena na economia serão profundos e não há ainda como
mensurar seus impactos no
mercado de trabalho, mas
uma coisa é certa: quando a
pandemia arrefecer o emprego nunca mais será o mesmo.
Não haverá mais espaço para
modelos tradicionais e todos
teremos que nos reinventar.
As próprias companhias estão revendo seus modelos
em função da crise e já consideram mudar a forma de
operar com os aprendizados
da dinâmica imposta. E isso
não se limita ao home office
propriamente dito, mas ao
jeito de trabalhar e de gerir
equipes, que também se tornaram mais exigentes diante
dos riscos.
Trata-se de um dos principais desafios para a retomada da economia, que
caiu 4,1% no ano passado,
menor taxa da série histórica. A taxa de desocupação
atingiu 14,2%, segundo dados do IBGE divulgados ao
final de março. E pode piorar este ano, pois é preciso
levar em conta que a taxa
de desemprego atual está
subestimada, já que parte
da população que ficou sem
emprego durante a pandemia não está procurando
recolocação por medo de se
contaminar. Como, por definição, a taxa de desemprego calculada pelo IBGE se
baseia em quem está efetivamente procurando trabalho, pode-se esperar que, ao
crescer o número de vacinados, haja o aumento da busca por trabalho, pressionando a taxa de desemprego.
As perspectivas no início
de 2021 eram de otimismo,
com crescimento do PIB
acima de 4% e, consequentemente, melhora do desemprego, última variável
econômica a retomar. Isso
porque, tradicionalmente, as
empresas precisam ter segurança para voltar a investir
e a contratar colaboradores.
Entretanto, a piora da pandemia neste primeiro trimestre,
que provocou o retorno ao
isolamento social, mudou as
expectativas. Agora, é preciso
lidar com o cenário incerto
em que muitas empresas estão fechando as portas.

Eis a tempestade perfeita
que traz à tona novamente
o conceito de trabalhabilidade – competência de
manter-se trabalhando e
gerando renda, mesmo com
fontes alternativas. Esta será a saída que amenizará os
impactos da crise tanto para
o trabalhador quanto para
a empresa. Do lado do primeiro, há a dificuldade em
encontrar vagas formais no
mercado de trabalho. Do
outro, existe o temor de investir no aumento da equipe sem a certeza de como
a demanda se comportará.
A receita vai se manter para
fazer frente aos custos? O
quanto o novo colaborador
agregará à empresa?

Trabalhabilidade
deve ser plano
B na retomada
econômica quando
pandemia arrefecer
A trabalhabilidade pode
quebrar esse ciclo, ao exigir
capacidade de se adaptar e
originar renda a partir das
próprias habilidades, o que
vai muito além da ideia de
emprego. Há a necessidade
de se desenvolver multicompetências, exigidas em
qualquer função, e que representem verdadeiramente
desenvolvimento humano,
sem perder de vista o impacto das novas tecnologias.
Lidar com a vida sob
pressão, desenvolver potenciais ainda não explorados,
encontrar
possibilidades
que antes eram desconhecidas, a fim de conquistar
independência, e proatividade para gerar receita. Todas essas são competências
buscadas na hora da contratação, que também ganhou
novas formas a partir da reforma trabalhista. Caso do
trabalho intermitente, que
também já contribuiu para aumento das vagas com
carteira assinada.
A trabalhabilidade tende
a provocar a sociedade a se
reinventar a todo o momento, não se conformar com
uma situação, e buscar novas oportunidades, mesmo
diante de um ambiente adverso como o que vivemos.
Walter Vieira é CEO do Closeer.
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Aumento do gás leva a
enriquecimento sem causa

O

reajuste de 39% das tarifas de gás natural em maio,
anunciado pela Petrobras, que se soma a um de
2,5% em fevereiro, derruba algumas teses no setor e
levanta outro problema. O ministro Paulo Guedes havia
prometido quedas de 30% a 40% com a abertura do mercado. De fato, no ano passado as tarifas caíram 35%, mas
não por causa do lero-lero da desregulamentação: a queda
foi fruto da baixa do preço internacional de petróleo.
Como o governo decidiu insistir na paridade com o
preço internacional, a definição de valor não depende de
concorrência. Aliás, outra tese desmontada: os concorrentes preferem importar gás abundante dos vizinhos.
Enquanto isso, cerca de 50% do produto extraído em
alto-mar é reinjetado nos poços ou queimado, pois não
interessa construir dutos para aproveitá-lo.
O enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Penal:
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de
outrem”) entra na questão quando o aumento de 39% é
parcialmente explicado pelo repasse de 31% (IGPM) para
o transporte do produto. Imobiliárias, locadores, empresas
estão renegociando aumentos baseados no IGPM por ser
ele desconectado da realidade da economia. Repassar o
reajuste simplesmente porque assim estabelece a Agência
Nacional do Petróleo (ANP) é dar margem a enriquecimento sem motivo, já que não foi esta a variação de custo
ocorrida no transporte.
O resumo é que, sem uma política de Estado e sem
uma empresa para implantá-la, terceiriza-se a economia
brasileira. Ministro pra quê?

Função social e lucro
As companhias de economia mista têm, por lei, que
cumprir sua função social e também a geração de lucratividade. Segundo o advogado Marcello Guimarães,
presidente da consultoria Swot Global e especialista em
Governança Corporativa, a lei não estipula qual das duas
obrigações vem antes, porque ambos os conceitos estão
previstos na Constituição Federal, na Lei das S/A e na Lei
das Estatais.
Ele acredita, porém, que a busca pela lucratividade deve
vir antes, como forma de maximizar a distribuição de dividendos aos acionistas. “A companhia usaria os dividendos
para realizar programas sociais”, diz.
A visão pode ser ampliada, pois realização de programas sociais, que pode se confundir com assistencialismo, é
muito menos do que cumprir função social.

Rápidas
Aasp realizará nesta terça-feira, às 19h, o webinário “O
Marco Regulatório do Clube Empresa: O PL 5516/2019”,
com o jornalista Juca Kfouri e o senador Carlos Portinho,
PL-RJ, entre outros. Inscrições: mla.bs/0a6c0136. Na
quarta-feira, às 16h, será a vez de “Necessidade, ou não, de
negociação coletiva para a dispensa em massa de trabalhadores (análise do RE 999435-STF).” Inscrições: aasp.org.
br/eventos/ *** Cláudio Uchôa e Sabrina Conceição falam
sobre “Jornalismo Esportivo”, dia 8, às 15h, no canal da CasaCom Conecta, da UVA *** O IAG – Escola de Negócios
da PUC-Rio promove o webinário “Como obter sucesso em
seus produtos digitais”, nesta terça, às 19h30. Inscrições: bit.
ly/webinar27IAGy *** A AeC foi reconhecida pela consultoria norte-americana Frost & Sullivan com o 2021 Brazilian
Customer Value Leadership Award.

“

Poderei indicar dois
ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF). Um deles será
terrivelmente evangélico”,
declarou o presidente Jair
Bolsonaro durante um culto evangélico na Câmara
dos Deputados em julho de
2019. Pelo visto a promessa foi cumprida pelo mais
novo ministro da Corte,
Kassio Nunes Marques, ao
autorizar, neste sábado (3),
a realização de cultos e celebrações religiosas em todo
o país.
O ministro Gilmar Mendes do STF), negou medida cautelar na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
811, em que o Partido Social Democrático (PSD)
questiona a constitucionalidade do Decreto estadual
65.563/2021, de São Paulo,
que vedou integralmente a
realização de cultos, missas
e outras atividades religiosas coletivas como medida

de enfrentamento da pandemia de Covid-19.
Diante da relevância do
tema, a pedido do relator,
o processo foi incluído pelo
presidente da Corte, ministro Luiz Fux, na pauta de
julgamentos desta quartafeira (7), para referendo do
Plenário. Na ação, o PSD
sustenta que o ato normativo, sob a justificativa de instituir medidas de contenção
à transmissão do coronavírus, estabeleceu restrições
totais ao direito constitucional à liberdade religiosa
e de culto.
Para caracterizar ainda
mais o viés evangélico da
questão, o procurador-geral da República, Augusto
Aras, alinhado a Jair Bolsonaro, protocolou pedido
no STF nesta segunda-feira
para que o presidente da
Corte, ministro Luiz Fux,
remeta ao ministro Nunes
Marques a ação que trata do
fechamento de templos e
igrejas em São Paulo.

Mercado vê
arrefecimento do
crescimento econômico
Pela quinta semana seguida a projeção é de redução
da projeção do Produto Interno Bruto (PIB). A previsão do mercado financeiro
para o crescimento da economia brasileira este ano
caiu de 3,18% para 3,17%.
A estimativa está no boletim Focus desta segundafeira, pesquisa divulgada
semanalmente pelo Banco
Central (BC) com a projeção para os principais indicadores econômicos. Por
enquanto, a expectativa para PIB em 2022 é de crescimento de 2,33%. Em 2023
e 2024, o mercado continua
projetando expansão da
economia em 2,50%.
No caso da taxa básica de
juros, a Selic, as instituições
financeiras consultadas pelo BC mantiveram a projeção para este ano, de 5% ao
ano. Atualmente, a Selic está estabelecida em 2,75% ao
ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom). Para o
fim de 2022, a estimativa do
mercado é que a taxa bási-

ca suba para 6% ao ano. E
para o fim de 2023 e 2024,
a previsão é 6,50% ao ano
e 6,25% ao ano, respectivamente.
Segundo a agência Brasil,
a Selic é o principal instrumento utilizado pelo BC
para alcançar a meta de inflação. Para 2021, a expectativa do mercado financeiro
para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA - a inflação oficial do país) é de 4,81%, o
mesmo da semana passada.
Para 2022, a estimativa de
inflação é de 3,52%. Tanto
para 2023 como para 2024
as previsões são de 3,25%.
A estimativa para 2021
está acima do centro da meta de inflação que deve ser
perseguida pelo BC. A meta, definida pelo Conselho
Monetário Nacional, é de
3,75% para este ano, com
intervalo de tolerância de
1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Ou seja,
o limite inferior é de 2,25%
e o superior de 5,25%.

GEN – GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
POR MEIO DIGITAL
Ref.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do
GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Ficam os
senhores Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da companhia que realizar-se-á no dia 05 de maio de 2021, quartafeira, às 14:00h, POR MEIO DIGITAL, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020;
2) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia e respectivos
suplentes; 3) Fixar a remuneração dos membros da Administração (Conselho
de Administração e da Diretoria) da companhia; 4) Exposição sobre a situação
do mercado e 5) Outros assuntos de interesse geral. A companhia esclarece
que serão enviados em até 10(dez) dias após esta convocação o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em
31.12.2020. Nos termos do art. 9º. da Lei n. 14.030, de 28 de julho de 2020 e
da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020, a Assembleia será
realizada de FORMA DIGITAL, com o endereço de ingresso dos acionistas sendo
informado em até 8 (oito) dias de antecedência. Os acionistas que comparecerem
à reunião digital poderão explanar os seus votos sobre os assuntos da
ORDEM DO DIA, devendo o secretário nomeado anotá-los e descrevê-los ao final
da assembleia. Os acionistas que quiserem se fazer representar por procurador,
nos termos do artigo 126, § 1º da Lei de Sociedades Anônimas, deverão optar por
acionista, administrador da companhia ou advogado para representá-los e que
tenha sido constituído há menos de 1 (um) ano. O instrumento de representação
poderá ser apresentado em até meia hora de antecedência da realização da
assembleia, sendo enviado aos cuidados do Sr. Francisco Bilac M. Pinto Filho,
e-mail: bilacpinto@grupogen.com.br em formato PDF.
Rio de Janeiro, 05.04.2021.
Mauro Koogan Lorch – Presidente do Conselho de Administração.

Liberdade religiosa
Ao negar a liminar, o
ministro Gilmar Mendes
afirmou que não procede o argumento de que a
imposição de restrições
à realização de atividades
religiosas coletivas afrontaria o direito à liberdade
religiosa, considerando a
excepcionalidade das medidas restritivas.
Indicado ao cargo pelo
presidente da República,
Nunes Marques determinou que sejam aplicados
protocolos sanitários nos
espaços religiosos, limitando a presença em cultos e
missas a 25% da capacidade
do público.
A presença de fiéis nos
cultos é de grande importância para arrecadação de
recursos e bens que fazem
parte da receita das legendas defensoras do direito
religioso. Tanto assim que,
naquele culto evangélico na
Câmara, o presidente ressal-

tou que “muitos tentam nos
deixar de lado dizendo que
o estado é laico. O estado é
laico, mas nós somos cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares (Alves, ministra): Nós somos
terrivelmente cristãos. E
esse espírito deve estar presente em todos os poderes.”
A decisão do ministro
Gilmar Mendes de vetar a
realização de atos religiosos com público presente
no Estado de São Paulo foi
considerada “razoável e de
bom senso” pelo arcebispo
metropolitano de São Paulo, cardeal Odilo Scherer.
Apesar da liberação,
dom Odiio não permitiu a
participação presencial de
fiéis em missa nas igrejas da
Arquidiocese de São Paulo
neste domingo (4). O mesmo, porém, não se viu no
Santuário Nacional, ligado
à Arquidiocese de Aparecida, no interior de São Paulo,
que recebeu público na missa de Páscoa.

Fome atingiu 19 milhões
de brasileiros o dobro
comparado a 2009
Mais da metade dos domicílios brasileiros (55,2%),
ou seja, mais de 116,8 milhões de pessoas, conviveram com algum grau de insegurança alimentar no final
de 2020 e 9% deles vivenciaram insegurança alimentar grave, o que significa
que 19 milhões de brasileiros passaram fome.
Isso é o dobro do que fora
registrado em 2009, e representa um regresso ao nível
observado em 2004, quase
um ano após o lançamento
do programa Fome Zero. É
o que revela o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil,
lançado nesta segunda-feira,
5 de abril.
As informações correspondem aos três meses anteriores à coleta de dados,
entre os dias 5 e 24 dezembro de 2020, em amostra
representativa de 2.180 domicílios das cinco regiões
brasileiras, em áreas rurais e
urbanas. A pesquisa é con-

duzida pela Rede Brasileira
de Pesquisa em Soberania
e Segurança Alimentar e
Nutricional (Rede Penssan),
constituída por pesquisadores, professores, estudantes
e profissionais, com apoio
do Instituto Ibirapitanga e
parceria da ActionAid Brasil, da Fundação Friedrich
Ebert Stiftung e da Oxfam
Brasil.
Essa pesquisa foi realizada justamente no período
em que o Auxílio Emergencial, concedido a 68 milhões
de brasileiros, tinha sido reduzido pela metade (de R$
600 mensais para R$ 300
mensais). Em 2021, de janeiro a março, a população
que vinha sendo atendida
pelo auxílio ficou sem o
amparo. Uma nova rodada
começará a ser paga nos
próximos dias, mas para um
público mais restrito e em
valores ainda menores: variam de R$ 375 (para famílias chefiadas por mulheres)
a R$ 150 (para quem mora
sozinho).

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE,
movida por MARIA DO CARMO MEDEIROS
em face de ADENIR VIANA DE ANDRADE,
processo nº 0415218-15.2011.8.19-0001, na forma abaixo:
A Dra. ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO, Juiza da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a ADENIR VIANA DE ANDRADE E
MARILZA ALVES CASTILHO, que em 27/04/21, às 12:00 hs., no
site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON
B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art.
879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 29/04/21, no
mesmo local e hora, pelo valor mínimo de 80% da avaliação,
conforme despacho fls. 865/867, na forma do art. 891 § único do
NCPC, o imóvel registrado no 11º RGI, matrícula nº 127369, Rua
Engenheiro Adel, nº 19 – Tijuca – RJ, avaliado as fls. 784 em 22/
09/2020, por R$ 950.000,00. Condições Gerais da Alienação:
constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.
Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e
custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição.
Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra
estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos
autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não
for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 05/04/21. Eu, __Solange dos Santos Garcia,
Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. ANA LUCIA
VIEIRA DO CARMO, Juiza de Direito.
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Limbo previdenciário

“

Limbo previdenciário” é uma expressão muito usada
por advogados e juízes do trabalho para definir aquele
espaço de tempo em que o empregado que se acidenta em
serviço não está recebendo auxílio previdenciário, porque
já recebeu alta médica, e nem salário, porque não retornou
ao trabalho.
Normalmente, o que ocorre é o seguinte. O sujeito se
acidenta no trabalho e fica sem poder trabalhar por mais
de 15 dias. A empresa ou o sindicato da categoria emite
a CAT (comunicação de acidente do trabalho) e o trabalhador é mandado ao INSS. Ali, é submetido a perícia. Se
comprovado que de fato o acidente ocorreu em serviço,
ou pode ser equiparada a ele, e a inatividade do acidentado
será pelo mínimo de 15 dias, o INSS licencia o trabalhador pelo tempo que os médicos acharem necessário à sua
recuperação e passa a pagar-lhe auxílio-doença.
Depois de certo tempo, os médicos do INSS submetem
a trabalhador a nova perícia. Se já estiver recuperado do
acidente, recebe alta e tem de voltar a trabalhar. Se ainda
não estiver, a licença é prolongada. Acontece muitas vezes
de o INSS dar alta médica ao trabalhador e ele mesmo
ainda não se sentir apto a voltar ao trabalho. Nesse caso,
ele recorre administrativamente contra a alta médica recebida do INSS e tenta prorrogar a licença.
Nesse momento ele já está no limbo porque, com a
alta médica, ele deixou de receber auxílio previdenciário,
e como não retornou à empresa, também não está recebendo salário. Pode acontecer, porém, que, ao retornar à
empresa, seja proibido de trabalhar porque o médico da
empresa ainda não o considera apto. O correto seria a empresa emitir nova CAT e orientar o empregado a retornar
ao INSS para dar entrada a novo pedido de afastamento,
mas, na maioria dos casos, a empresa simplesmente recusa
a volta do trabalhador e espera comodamente que ele vá
procurar seus direitos.
O TST já disse seguidas vezes que a responsabilidade
pelo pagamento de salário e vantagens do empregado durante o no “limbo previdenciário” é da empresa. Depois a
empresa se vira com o INSS e faz as compensações possíveis, mas o empregado tem de comer, comprar remédios,
pagar o aluguel, o plano de saúde, a escola das crianças.
Não pode ficar sem benefícios previdenciários e sem salários enquanto a empresa discute com o INSS quem tem
razão na alta médica.
Recentemente, um condomínio residencial de São Caetano do Sul (SP) foi condenado pelo TST a pagar indenização de R$ 5mil por dano moral a uma trabalhadora por
falsidade ideológica, depois que se descobriu que a médica
da clínica que normalmente fazia o atendimento aos empregados do condomínio fora forçada a alterar a conclusão de seu laudo para impedir a empregada de retomar o
posto de trabalho e estimulá-la a recorrer indefinidamente
contra as decisões do INSS que a consideravam apta para
o trabalho até que, “vencido pelo cansaço”, o INSS prorrogasse a licença da trabalhadora.
Segundo a relatora do Acórdão no TST (processo
RR-1001168-95.2014.5.02.0471), a conduta fraudulenta
do empregador fere o direito constitucional ao trabalho.
Além disso, “a má postura do condomínio viola os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, do
valor social do trabalho e da boa-fé”.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 - NIRE 35300519418
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26/12/20
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 26/12/20, às
10 horas, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.308, 8º andar, sala 01, Vila Olímpia,
CEP 04548-004. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou
pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença
das Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e
alterações (“LSA”). 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Paulo Reis Tanure e secretariados pela Sra. Leandra Ferreira Leite. 5.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a elaboração e publicação de demonstrações contábeis intermediárias em conformidade com o Pronunciamento
Técnico CPC 23 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 6. Deliberações: Após as análises e discussões acerca da matéria constante da
Ordem do Dia, os Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, as demonstrações contábeis intermediárias
societárias relativas ao período contabilizado até 31/10/20. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGE
de Acionistas, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. 8. Acionista Presente: Sterlite
Brazil Participações S.A., representada por seu representante legal, o Sr. Marco Paulo Reis Tanure, brasileiro, RG nº 1314150 SSP/MG, CPF nº
843.821.556-49, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, na forma do Estatuto Social da Acionista, Artigo 8º §1º. Declara-se ser a presente
ata cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. SP, 26/12/20. Mesa: Marco Paulo Reis Tanure - Presidente, Leandra Ferreira
Leite - Secretária. Acionista: Sterlite Brazil Participações S.A. Marco Paulo Reis Tanure - Diretor. JUCESP nº 68.415/21-7 em 02/02/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 - NIRE 35300519418
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/11/19
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora E Local: Realizada no dia 27/11/19, às 12
horas, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, sala 01, Vila Olímpia/SP, CEP 04548004. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença das Acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações (“LSA”).
4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rui Chammas e secretariados pelo Sr. Ricardo Zangirolami. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se as
Acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar as propostas de: (a) ajuste da redação e formatação de Artigos do Estatuto Social da
Companhia, com sua consequente consolidação destituição; e (b) autorização aos administradores a praticar atos para registro e publicação
da presente Ata. 6. Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade: 6.1 Considerando que as Acionistas, após os
devidos esclarecimentos e discussões, entenderam por realizar breves ajustes de forma e redação, especialmente quanto às Seções do Estatuto
Social que detalham o objeto, a Administração e a Diretoria da Companhia, bem como especificar, de forma mais clara (e para evitar possíveis
dúvidas sobre), o modo de representação da Companhia; decidiram as Acionistas, por unanimidade, atualizar o Estatuto Social da Companhia
na forma do texto constante no Anexo I à presente Ata. 6.1.2 Em razão da presente deliberação, é aprovada a consolidação do Estatuto Social
da Companhia, o qual passa a vigorar na forma do supracitado Anexo I, considerando-se ratificados todos os demais artigos não alterados
por meio da presente consolidação. 6.2 Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários
ao registro e publicação da presente nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGE de Acionistas, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por
todos os presentes assinada. SP, 27/11/19. Mesa: Rui Chammas - Presidente, Ricardo Zangirolami - Secretário. Acionistas: Sterlite Brazil
Participações S.A. Rui Chammas - Diretor Presidente. JUCESP nº 634.983/19-2 em 13/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Comércio não aguenta nova paralisação
sem financiamento dos governos

S

em o apoio do governo com auxílio
ou empréstimos, o
comércio varejista não irá
aguentar mais uma paralisação. Segundo levantamento
do Instituto Fecomércio de
Pesquisas e Análises (IFec-RJ), da Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado do
Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), mostra que 67%
dos entrevistados esperam
por queda mais de 50%
no faturamento durante
o período de fechamento.
Para 18,5%, o prejuízo deve ficar em torno de (26%
a 50%). Apenas 4,1% dos
comerciantes acreditam
que haverá queda de (16%
a 25%) da receita, seguidos por 0,8% que creem
numa redução de (6% a
15%) do faturamento e
1,3% estimam queda de
(até 5%) em suas receitas.
Somente 8,3% afirmaram
que não esperam por queda
na receita até o momento.
A pesquisa contou com a
participação de 711 empresários da cidade do Rio de

Janeiro e ocorreu nos dias 3
e 4 de abril.
Entre os 91,7% que tiveram alguma perda, quando
questionados se após esse
período de interrupção (14
dias) seus negócios suportariam uma nova paralisação, 89,4% acreditam que
não, do outro lado, estão os
10,6% que creem na sobrevivência de suas empresas.
Já para os 10,6% dos
entrevistados que suportariam uma nova paralisação,
36,4% afirmam que seus
negócios aguentariam essa
perda no faturamento por
um período superior a 30
dias, seguidos por 27,3%
que aguentariam esse prejuízo por até 30 dias. Para
19,7%, os negócios suportariam essa queda na receita somente por 15 dias e
16,6% acreditam que suas
empresas só sobreviveriam
por até uma semana.
Após dez dias de fiscalizações das medidas de restrição determinadas pelo
decreto municipal, de sexta-feira (26) a domingo (4), a
prefeitura do Rio de Janeiro

registrou 10.238 autuações,
como infrações sanitárias,
multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias, o fechamento de
130 estabelecimentos e 819
multas a ambulantes, restaurantes e bares.
Somente neste domingo,
foram registradas 1.042 autuações, com 211 multas a
estabelecimentos e ambulantes, além de nove interdições de bares e restaurantes,
em funcionamento fora do
permitido pelas determinações vigentes.
Os comboios de fiscalização contaram com agentes da Secretaria Municipal
de Ordem Pública, Guarda
Municipal, Vigilância Sanitária e apoio da Polícia
Militar em diversos pontos
da cidade como Acari, Vista Alegre, Jacarepaguá, Recreio e Barra da Tijuca.
As medidas restritivas
do atual decreto seguirão
em vigência até o fim da
próxima quinta-feira. Entre os estabelecimentos
proibidos de atender clientes de forma presencial

estão bares, lanchonetes,
restaurantes e quiosques
em geral, incluindo-se os
da orla marítima. Poderão
funcionar apenas com entregas a domicílio, drive-thru e retiradas, sendo vedado o consumo no local.
As praias permanecem
fechadas para banho ou
permanência na areia, sendo tolerada apenas a prática de exercícios individuais.
Continua proibida a permanência em vias públicas das
23h às 5h. Estabelecimentos e atividades comerciais
poderão funcionar a partir
de sexta-feira (9) em horários específicos. Clubes sociais e esportivos até 21h,
com o acesso às áreas de
lazer e recreação somente a
partir das 11h.
Atividades de entretenimento, como museus, cinemas, teatros, casas de festa,
circos, recreação infantil,
parques de diversões, pistas de patinação e visitações
turísticas podem funcionar
das 12h às 21h, assim como as demais atividades de
prestação de serviços.

Cresce 1,15% o número de
usuários de planos de saúde

A

Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou hoje os números
de beneficiários de planos de
saúde relativos a fevereiro.
Nesse mês, o setor manteve
a tendência de crescimento e
registrou 47.768.176 usuários
em planos de assistência médica e 27.375.901 em planos
exclusivamente odontológicos.
Nos planos médico-hospitalares, houve incremento de 731.343 beneficiários

– o equivalente a 1,55%
de aumento – em relação
a fevereiro de 2020. O aumento ocorreu em todas as
modalidades de contratação
– individuais ou familiares,
coletivos empresariais e coletivos por adesão – e é o
maior registrado desde dezembro de 2016 – antes disso, foi superado em novembro de 2016, quando foram
registrados 47.783.542 beneficiários.
Na segmentação exclusivamente
odontológica,

foi registrado aumento de
1.341.841 beneficiários – o
que representa 5,15% de
crescimento – no comparativo anual. Esse é o maior
número já registrado nesse
segmento.
Entre os estados, no
comparativo com fevereiro
de 2020, o setor registrou
aumento de beneficiários
em planos de assistência
médica em 20 unidades
federativas, sendo Minas
Gerais, São Paulo e Goiás os que tiveram o maior

ganho de beneficiários em
números absolutos. Entre
os odontológicos, 24 unidades federativas registraram
aumento no comparativo
anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco
os estados com maior crescimento em números absolutos.
Segundo a ANS, os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas
mensalmente pelas operadoras.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ 31.095.265/0001-44 - NIRE 35.3.00519418
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/06/19
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30/06/19,
às 12h, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.308/8º/SP, sala 01, Vila Olímpia, CEP 04.548-004. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença das Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações (“LSA”). 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr.
Rui Chammas e secretariados pela Sra. Tatiana Navarro. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se as Acionistas da Companhia para examinar, discutir
e votar sobre: (a) o aumento do capital social da Dunas Transmissão de Energia S.A. no montante de R$ 4.455.000,00, com a subscrição
particular de 4.455.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos termos do art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais serão
integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, integralmente pela Acionista Sterlite Brazil Participações S.A., CNPJ 28.704.797/0001-27;
(b) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (c) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação
das deliberações acima. 6. Deliberações: 6.1. As Acionistas aprovaram, por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia no
montante de até R$ 4.455.000,00, com a subscrição particular de 4.455.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sem
diluição injustificada dos atuais acionistas, nos termos do art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais serão integralizadas à vista, em moeda
corrente nacional (“Aumento de Capital”). 6.1.1. Finalidade: O Aumento de Capital vista reforçar a liquidez da Companhia e melhorar sua
estrutura de capital. 6.1.2. Subscrição e Integralização: os acionistas decidem aumentar o capital social da Companhia, nesta data, as novas
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos termos do item 6.1 acima, e as novas ações ordinárias serão integralizadas inteiramente
pela Acionista Sterlite Brazil Participações S.A., CNPJ 28.704.797/0001-27, da seguinte forma: (i) R$ 70.000,00, objeto do depósito em conta
corrente da Companhia; (ii) R$ 320.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (iii) R$ 455.000,00, objeto do depósito em
conta corrente da Companhia; (iv) R$ 125.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (v) R$ 323.000,00, objeto do depósito
em conta corrente da Companhia; (vi) R$ 1.381.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (vii) R$ 590.000,00, objeto do
depósito em conta corrente da Companhia; (viii) R$ 235.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (ix) R$ 56.000,00, objeto
do depósito em conta corrente da Companhia; (x) R$ 520.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; e (xi) R$ 380.000,00,
objeto do depósito em conta corrente da Companhia. 6.2. As Acionistas aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da
Companhia, na forma do Anexo II. 6.3. Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários ao
registro e publicação da presente nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. 7. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGE de Acionistas, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos
os presentes assinada. SP, 30/06/19. Mesa: Rui Chammas - Presidente, Tatiana Navarro - Secretária; Acionistas: Sterlite Brazil Participações
S.A., Rui Chammas - Procurador. JUCESP nº 565.600/19-9 em 25/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ 31.095.265/0001-44 - NIRE 35.3.00519418
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/12/19
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 13/12/19, às
12 horas, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, sala 01, Vila Olímpia/SP, CEP
04548-004. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou pelas
assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença das
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações
(“LSA”). 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Tanure e secretariados pelo Sr. Jell Andrade. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se
as Acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar as propostas de: (a) destituição do Diretor e Presidente Rui Chammas, mediante
apresentação da correspondente Carta Renúncia; e (b) ratificação da composição da Diretoria da Companhia. 6. Deliberações: As seguintes
deliberações foram tomadas por unanimidade: 6.1 Apresentada “Carta Renúncia” por membro da Diretoria da Companhia, o Sr. Rui Chammas
(na forma anexa à presente) – eleito por meio da Ata de Assembleia Geral da Companhia, datada de 29/12/18 –, as Acionistas aceitaram a
renúncia do referido senhor, do cargo de Diretor e Presidente, com efeito a partir da data de 14/12/19. Em razão da presente destituição, a
Companhia dá ao dito Sr. a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação quanto aos atos praticados no desempenho de suas
funções como Diretor. Os Acionistas manifestaram seus agradecimentos ao Sr. Rui Chammas pelo tempo e serviços dedicados à Companhia.
6.2 Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandato até a data de realização
da próxima Assembleia Geral Orginária que deliberar sobre a aprovação de contas e demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social que se encerra em 31/12/19: (i) Sr. Marco Paulo Reis Tanure, brasileiro, RG nº 1314150 SSP/MG, CPF nº 843.821.556-49, na
Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, no cargo de Diretor; (ii) Sr. Jell Lima de Andrade, brasileiro, RG 0682462993, emitido pelo CREA-SP, CPF
nº 545.206.736-15, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, no cargo de Diretor; e (iii) Sr. Sai Kiran Dhami, indiano, portador do documento de
identidade - Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) nº G458468-K e passaporte nº Z4866263, CPF nº 710.902.241-25, na Avenida Dr. Cardoso
de Melo, 1308/8º, neste ato condicionalmente nomeado para o cargo de Diretor sem Designação Específica, o qual tomará posse apenas após
a obtenção do necessário Visto de Diretor Estrangeiro Estatutário (“Autorização de Residência”) emitido junto aos órgãos competentes para
imigração da Esplanada dos Ministérios. 6.3 A remuneração global anual máxima dos Diretores da Companhia para o exercício social de 2019
foi fixada na AGE da Companhia realizada em 09/09/19. 6.4 Para os fins do Artigo 7º, Parágrafos Primeiro e Terceiro do Estatuto Social, fica
o Sr. Marco Paulo Reis Tanure indicado como Diretor Presidente Interino na representação da Companhia que eventualmente seja necessária
a este título, até que Diretor Presidente Definitivo seja eleito/investido com esse propósito, no início do exercício do ano de 2020. 6.5 Ficam os
administradores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos e
livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente
AGE de Acionistas, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. SP, 13/12/19. Mesa:
Marco Tanure - Presidente, Jell Andrade - Secretário. Acionistas: Sterlite Brazil Participações S.A. Rui Chammas - Diretor Presidente. JUCESP
nº 5.297/20-5 em 09/01//2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ 31.095.265/0001-44 - NIRE 35.3.00519418
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/02/20
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 14/02/20,
às 12 horas, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, sala 01, Vila Olímpia/SP,
CEP 04548-004. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou
pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença
das Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e
alterações (“LSA”). 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Zangirolami e secretariados pelo Sr. Marco Tanure. 5. Ordem do
Dia: Reuniram-se as Acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar as propostas de: (a) destituição do Diretor Jell Andrade, mediante
apresentação da correspondente Carta Renúncia; (b) eleição de novo membro para compor a Diretoria da Companhia; e (c) ratificação da
composição da Diretoria da Companhia. 6. Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade: 6.1 Apresentada “Carta
Renúncia” por membro da Diretoria da Companhia, o Sr. Jell Andrade (na forma anexa à presente) – eleito por meio da Ata de Assembleia Geral
da Companhia, datada de 17/10/19 –, as Acionistas aceitaram a renúncia do referido senhor, do cargo de Diretor, com efeito a partir da data
de 15/02/20. Em razão da presente destituição, a Companhia dá ao dito Sr. a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação quanto
aos atos praticados no desempenho de suas funções como Diretor. Os Acionistas manifestaram seus agradecimentos ao Sr. Jell Andrade pelo
tempo e serviços dedicados à Companhia. 6.2 Ato contínuo, as Acionistas decidiram por eleger o Sr. Carlos Frederico Pontual Moraes, brasileiro,
RG PE030197, emitido pelo CREA/PE, CPF 666.408.144-04, na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1308/9º, para o cargo de Diretor da Companhia. O Diretor
ora eleito toma posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse em livro próprio, e deverá permanecer no exercício de
seu cargo até data de realização da AGO que deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações financeiras da Companhia referentes
ao exercício social que se encerra em 31/12/19; respeitado o Artigo 6º, § único, do Estatuto Social. 6.2.1 O Sr. Carlos Frederico Pontual Moraes
aceita o cargo para o qual fora eleito, tendo declarado, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por
lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade,
não estando, portanto, incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto
no artigo 147 da Lei 6.404/76. 6.3 Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, com
mandato até a data de realização da próxima Assembleia Geral Orginária que deliberar sobre a aprovação de contas e demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social que se encerra em 31/12/19: (i) Sr. Marco Paulo Reis Tanure, brasileiro, RG nº 1314150 SSP/
MG, CPF nº 843.821.556-49, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, no cargo de Diretor; e (ii) Sr. Carlos Frederico Pontual, brasileiro, RG
PE030197 - CREA/PE, CPF nº 666.408.144-04, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, no cargo de Diretor. 6.4 A remuneração global anual
máxima dos Diretores da Companhia foi fixada na AGE da Companhia realizada em 09/09/19. 6.5 Para os fins do Artigo 7º, Parágrafos Primeiro e
Terceiro do Estatuto Social, permanece o Sr. Marco Paulo Reis Tanure indicado como Diretor Presidente Interino na representação da Companhia
que eventualmente seja necessária a este título, até que Diretor Presidente Definitivo seja eleito/investido com esse propósito. 6.6 Ficam os
administradores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos e
livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente
AGE de Acionistas, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. SP, 14/02/20. MESA:
Ricardo Zangirolami - Presidente, Marco Tanure - Secretário. Acionista Sterlite Brazil Participações S.A.: Ricardo Zangirolami - Presidente,
Marco Tanure - Secretário. JUCESP nº 105.712/20-6 em 27/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 - NIRE 35300519418
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 13/07/20
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 13/07/20, às 10h,
na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, sala 01, Vila Olímpia/SP, CEP 04548-004. 2.
Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou pelas assinaturas apostas
no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença das Acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações (“LSA”). 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Paulo Reis Tanure e secretariados pelo Sr. Albano da Silva Dias Gonçalves. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se as
Acionistas para discutir e votar as propostas de: (i) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras
da Companhia - observando-se a Medida Provisória (MP) nº 931, de 30/03/20, art. 1º; (ii) Aprovação da destinação do prejuízo apurado no exercício de 2019; (iii) Reeleição e Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; (iv) Fixação do valor máximo da remuneração global anual dos
administradores da Companhia para o exercício social de 2020; e (v) Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários
à efetivação das deliberações acima. 6. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos: 6.1. Exame, Discussão e Aprovação do Relatório
da Administração e Demonstrações Financeiras - observando-se a Medida Provisória (MP) nº 931, de 30/03/20, art. 1º: Dispensada a leitura do
Relatório da Administração, do Balanço geral e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/19, documentos
estes devidamente publicados, nos termos do art. 133 §4º da Lei no 6.404/76, no Jornal Estadão, Caderno de Economia, na data de 30/06/20,
nas páginas 9 a 10, e no Jornal Diário Oficial, Empresarial, na mesma data, nas páginas 31 a 33; uma vez que já eram do conhecimento dos
presentes, dando-se início à discussão das matérias neles contidas. Finalmente, votados os assuntos constantes deste item, foram aprovados,
por unanimidade, os documentos acima referidos, incluindo: o balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, mutações do
patrimônio líquido, fluxo de caixa, relatório dos auditores independentes, bem como respectivas notas explicativas, todos relativos ao exercício de
2019. 6.2. Aprovação da Destinação do Prejuízo Apurado no Exercíco de 2019: Tendo sido apurado, no exercício de 2019, o montante total de R$
1.704.155,00, a título de prejuízo, destina-se o mesmo à conta de prejuízos acumulados da Companhia. 6.3. Reeleição e Eleição dos Membros
da Diretoria da Companhia: As Acionistas, também por unanimidade e sem reservas, nos termos do artigo 132, inciso III, da Lei nº 6.404/76,
decidiram por reeleger, vide Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 14/02/20 – a respeito da ratificação da composição da Diretoria
– e eleger os seguintes membros para integrar a Diretoria da Companhia, para novos mandatos de 2 anos, a encerrarem-se na investidura dos
Diretores que forem eleitos na Assembleia Geral Orginária a se realizar no ano de 2022: (i) Sr. Carlos Frederico Pontual Moraes, brasileiro, RG
PE030197 - CREA/PE, CPF nº 666.408.144-04, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, no cargo de Diretor Presidente; (ii) Sr. Marco Paulo Reis
Tanure, brasileiro, RG nº 1314150 SSP/MG, CPF nº 843.821.556-49, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, no cargo de Diretor Financeiro;
e (iii) Sr. Antonio Lisboa Salles Neto, brasileiro, RG 555183 - CREA/RJ, CPF nº 544.109.327-72, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, no
cargo de Diretor de Operação e Manutenção. A representação da empresa perante órgãos tributários, fiscais, para fins de certificado digital e
especialmente perante a Receita Federal, ou Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, permanece sendo feita pelo Diretor Financeiro para
todos os fins. 6.4. Fixação do Valor Máximo da Remuneração Global Anual dos Administradores da companhia Para o Exercício Social de 2020:
As Acionistas fixaram a remuneração global anual máxima dos Administradores da Companhia, para o exercício social de 2020, no valor total
de até R$ 2.000.000,00. 6.5 Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e
publicação da presente nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. 7. Encerramento: Nada mais havendo a
ser tratado, foi encerrada a presente AGO de Acionistas, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes
assinada. SP, 13/07/20. Mesa: Marco Paulo Reis Tanure - Presidente, Albano da Silva Dias Gonçalves - Secretário, Acionistas: Sterlite Brazil
Participações S.A., Marco Paulo Reis Tanure - Diretor. JUCESP nº 323.761/20-3 em 24/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Entre mulheres e vinhos
brasileiros

N

o dia 31 de março, finalzinho do mês identificado
com os temas das mulheres, aconteceu a live “Entre
Mulheres e Vinhos”, com a participação de algumas profissionais do vinho no Brasil, notadamente da região Sul,
sede da ABE (Associação Brasileira de Enologia), promotora do evento.
Dois focos: reforçar a imagem do vinho brasileiro e
homenagear as mulheres atuantes no mercado de vinhos,
algumas já bem sucedidas, outras que despontam em
diferentes ocupações do setor – enologia, sommellerie e
jornalismo especializado.
O ano de 2020 surpreendeu o setor do vinho com o
aumento do consumo de vinhos. Para além dos dados
quantitativos, é no campo qualitativo que o vinho se insinua de outro modo. Para lidar com a repentina e contínua
condição de confinamento na qual nos encontramos, tivemos que acionar alguns recursos que tornassem possível a
reorganização do cotidiano.
A tradicional fronteira entre dias úteis e dias de lazer da semana foi neutralizada; as etapas de trabalho passaram a conviver
com as tarefas domésticas e as reuniões com o pijama (ou a camisola). Nesse tempo contínuo, onde tudo se mistura, em que as
férias não acontecem, e as notícias são aterrorizantes, elementos
ritualísticos como o vinho ressignificam o ambiente, o estar com
o outro e qualificam a experiência sensorial.
Há também uma curiosidade pelo conhecimento que
está atrelado ao universo do vinho e o público feminino é
um dos que mais se interessa: estudam, compram, experimentam e apresentam um perfil menos dogmático do que
o masculino em suas preferências.
As mulheres sempre estiveram de algum modo inseridas nas etapas das produções de vinho. O que é menos
comum e proporcionalmente desigual em relação aos
homens é a sua visibilidade como “A Enóloga”, “A Sommelière”, “A Consultora” etc.
No encontro “Entre Mulheres e Vinhos”, sete brasileiras que ganham destaque no cenário do vinho falaram um
pouco sobre as suas atuações e a crescente presença da
mulher neste campo, aproveitando ainda para ressaltarem
a qualidade do vinho nacional. O encontro foi mediado
pela jornalista especializada e editora da publicação Bon
Vivant, Andreia Debon, e a primeira entrevistada foi
Bruna Cristofoli, diretora técnica da Cristofoli Vinhos de
Família, que fica em Faria Lemos, na Serra Gaúcha.
Bruna tem 34 anos, é diretora Cultural da ABE e comanda junto com seus irmãos a vinícola familiar, na qual
se destaca o investimento em cepas nativas italianas. Tive
a satisfação de assistir à live, degustando uma taça do Sangiovese Cristofoli 2019, um ícone da vinícola.
Em seguida, falou Ivane Fávero, autora do blog voltado
ao enoturismo Viajante Maduro e com importante histórico de atuação no setor turístico, inclusive na gestão de
cargos públicos. A terceira convidada foi Deisi da Costa,
eleita a Melhor Sommelier do Rio Grande do Sul em 2019
pela ABS-RS. Deisi contou um episódio interessante de
seu atendimento em um restaurante londrino, em que
pediu uma taça de vinho e só lhe foram oferecidos vinhos
brancos e rosés ou tintos jovens, porque seriam mais
apropriados para mulheres: “Isso é algo que escuto muito
dos homens que vendem vinhos.”
A colunista de Gastronomia do jornal O Globo, Luciana
Fróes, foi a única convidada do Sudeste, que ressaltou o
espaço que sempre abriu em suas publicações para incentivo
da produção de vinhos nacionais. As seguintes convidadas
foram Regina Vanderlinde e Patrícia Possamai. A primeira,
doutora em Enologia pela Universidade de Bordeaux, está no
fim de seu mandato como presidente da OIV (Organização
Internacional da Vinha e do Vinho), um cargo de grande
expressividade. Ao longo de sua atuação na sede da OIV em
Paris e nos congressos internacionais da instituição, Regina
confessa que sempre foi uma embaixadora dos vinhos brasileiros, muito bem representados nesses eventos.
A segunda, a enóloga Patrícia Possamai, é sócia de
Regina Vanderlinde no projeto Bella Sparkling Wine
Collagen Pink: um espumante rosé com colágeno, lançado
no encontro. Trata-se de uma iniciativa estrategicamente
pensada para alcançar o público feminino maduro, que já
gosta de espumante, vinho rosé e precisa de colágeno. Importante dizer que, segundo muitos dermatologistas, não
existe comprovação científica de que o colágeno ingerido
seja absorvido pelo organismo como colágeno. Mas quem
quiser inventar mais um motivo para beber vinho, eis aí!
Para saber sobre cursos e Wine Masters Class de
Míriam Aguiar, visite: miriamaguiar.com.br/blog – Instagram: @miriamaguiar.vinhos

Startup oferece aos hospitais carregadores
de baterias para smartphones gratuitamente

O

s profissionais da
Saúde precisam
disponibilizar informações sobre a situação
clínica do paciente internado com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 para
familiares ou responsáveis.
Tudo é feito remotamente e
o celular é a ferramenta mais
usada para esse contato. O
smartphone também é, muitas vezes, o único elo com a
própria família, já que a demanda é alta e os plantões
têm sido sucessivos. Atenta
a essa necessidade e ciente
da importância de manter o
carregamento do aparelho
em dia, a Hyuup oferece aos
hospitais paulistanos a possibilidade de instalarem suas
máquinas que permitem o
compartilhamento de baterias portáteis (Powers Banks),

gratuitamente, por 12 horas
diariamente.
O risco de ficar sem bateria no smartphone até
para chamar o Uber, por
exemplo, é mais uma situação de estresse que pode
ser evitada. “No atual cenário hospitalar, em que é impossível deixar o aparelho
plugado na energia, longe
do proprietário, esperamos
amenizar as preocupações
desses heróis que têm salvado tantas vidas”, diz o CEO
e sócio-fundador da Hyupp,
Ahmed Kadura. “Nesta hora tão difícil para o Brasil,
em que vivemos o pior momento da pandemia, é dever
de todos contribuir.”
O carregador portátil já
possui os cabos de conexão
com aparelhos iOs e Android integrados. “As máqui-

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 - NIRE 35300519418
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/06/20
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 05/06/20, às
09 horas, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.308, 8º andar, sala 01, Vila Olímpia,
CEP 04548-004. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou
pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença
das Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e
alterações (“LSA”). 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Paulo Reis Tanure e secretariados pelo Sr. Albano da Silva Dias
Gonçalves. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se as Acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar sobre: (a) o aumento do capital social
da Dunas Transmissão de Energia S.A. no montante de R$ 5.562.000,00, com a subscrição particular de 5.562.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos termos do art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais são integralizadas à vista, em moeda corrente nacional,
integralmente pela Acionista Sterlite Brazil Participações S.A., CNPJ 28.704.797/0001-27; (b) consolidação do Estatuto Social da Companhia;
e (c) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. 6. Deliberações: 6.1. As
Acionistas aprovaram, por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia no montante de até R$ 5.562.000,00, com a subscrição
particular de 5.562.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sem diluição injustificada dos atuais acionistas, nos termos
do art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais são integralizadas à vista, em moeda corrente nacional (“Aumento de Capital”). 6.1.1. Finalidade: O
Aumento de Capital visa reforçar a liquidez da Companhia e melhorar sua estrutura de capital. 6.1.2. Subscrição e Integralização: os acionistas
decidem aumentar o capital social da Companhia, nesta data, correspondente às novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos
termos do item 6.1 acima, e as novas ações ordinárias são integralizadas inteiramente pela Acionista Sterlite Brazil Participações S.A., CNPJ
28.704.797/0001-27, da seguinte forma: (i) R$ 152.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (ii) R$ 240.000,00, objeto do
depósito em conta corrente da Companhia; (iii) R$ 1.290.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (iv) R$ 277.000,00, objeto
do depósito em conta corrente da Companhia; (v) R$ 770.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (vi) R$ 502.000,00,
objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (vii) R$ 1.581.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (viii) R$
28.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (ix) R$ 112.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (x) R$
458.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (xi) R$ 50.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (xii)
R$ 102.000,00), objeto do depósito em conta corrente da Companhia. 6.1.3 Tendo em vista a deliberação supra, o artigo 4º do Estatuto Social
passa a viger com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social subscrito da Companhia é de R$ 24.184.000,00, representado por 24.184.000
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, no montante de R$ 24.184.000,00”.
6.2. As Acionistas aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo II. 6.3. Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos e livros
próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGE
de Acionistas, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. SP, 05/06/20. MESA Marco
Paulo Reis Tanure - Presidente, Albano da Silva Dias Gonçalves - Secretário. Acionistas: Sterlite Brazil Participações S.A. Marco Paulo Reis
Tanure - Diretor. JUCESP nº 365.362/20-7 em 14/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 - NIRE 35300519418
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/09/19
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30/09/19, às 12
horas, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.308, 8º andar, sala 01, Vila Olímpia, CEP
04548-004. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou pelas
assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença das Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações
(“LSA”). 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rui Chammas e secretariados pelo Sr. Paulo Heli Alves Ferreira. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se as Acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar sobre: (a) o aumento do capital social da Dunas Transmissão de Energia
S.A. no montante de R$ 3.602.000,00, com a subscrição particular de 3.602.000,00 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal,
nos termos do art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, integralmente pela Acionista
Sterlite Brazil Participações S.A., CNPJ 28.704.797/0001-27; (b) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (c) autorização para os
administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. 6. Deliberações: 6.1. As Acionistas aprovaram, por
unanimidade, o aumento do capital social da Companhia no montante de até R$ 3.602.000,00, com a subscrição particular de 3.602.000,00
novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sem diluição injustificada dos atuais acionistas, nos termos do art. 170, §1º, incisos
I, da LSA, as quais serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional (“Aumento de Capital”). 6.1.1. Finalidade: O Aumento de Capital
vista reforçar a liquidez da Companhia e melhorar sua estrutura de capital. 6.1.2. Subscrição e Integralização: os acionistas decidem aumentar
o capital social da Companhia, nesta data, as novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos termos do item 6.1 acima, e as novas ações ordinárias serão integralizadas inteiramente pela Acionista Sterlite Brazil Participações S.A., CNPJ 28.704.797/0001-27, da seguinte
forma: (i) R$ 960.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (ii) R$ 545.000,00, objeto do depósito em conta corrente da
Companhia; (iii) R$ 40.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (iv) R$ 350.000,00, objeto do depósito em conta corrente
da Companhia; (v) R$ 150.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (vi) R$ 279.000,00, objeto do depósito em conta
corrente da Companhia; (vii) R$ 342.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (viii) R$ 436.000,00, objeto do depósito em
conta corrente da Companhia; (ix) R$ 279.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; e (x) R$ 221.000,00, objeto do depósito
em conta corrente da Companhia. 6.2. As Acionistas aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma
do Anexo II. 6.3. Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação
da presente nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado,
foi encerrada a presente AGE de Acionistas, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.
SP, 30/09/19. Mesa: Rui Chammas - Presidente, Paulo Heli Alves Ferreira - Secretário. Acionistas: Sterlite Brazil Participações S.A.; Rui
Chammas - Procurador. JUCESP nº 565.601/19-2 em 25/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ 31.095.265/0001-44 - NIRE 35.3.00519418
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/10/19
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 01/10/19, às
12 horas, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, sala 01, Vila Olímpia/SP, CEP
04548-004. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou pelas
assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença das Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações
(“LSA”). 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rui Chammas e secretariados pelo Sr. Paulo Ferreira. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se
as Acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar as propostas de: (a) destituição dos Diretores Marcelo Nastromagário e Graziela
Marques Conde, mediante apresentação das respectivas Cartas Renúncia; e (b) ratificação da composição da Diretoria da Companhia. 6.
Deliberações: 6.1 Apresentadas as respectivas “Cartas Renúncia” pelos membros da Diretoria da Companhia, Srs. Marcelo Nastromagário e
Graziela Marques Conde (na forma anexa à presente) – eleitos por meio da Escritura Pública de Constituição de Subsidiária Integral, datada de
24/07/18 –, as Acionistas aceitaram a renúncia dos referidos senhores, do cargo de Diretores, com efeito a partir da presente data. Em razão
da presente destituição, a Companhia dá aos ditos Srs. a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação quanto aos atos praticados
no desempenho de suas funções como Diretores. Os Acionistas manifestaram seus agradecimentos aos Srs. Marcelo Nastromagário e Graziela
Marques Conde pelo tempo e serviços dedicados à Companhia. 6.2 Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a
ter a seguinte composição, dos membros remanescentes, com mandato até a data de realização da próxima Assembleia Geral Orginária que
deliberar sobre a aprovação de contas e demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social que se encerra em 31/12/19:
(i) Sr. Rui Chammas, brasileiro, RG nº 16.153.495-8 SSP/SP, CPF nº 073.912.968-64, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, no cargo de
Diretor Presidente; (ii) Sr. Marco Paulo Reis Tanure, brasileiro, RG nº 1314150 SSP/MG, CPF nº 843.821.556-49, na Avenida Dr. Cardoso de
Melo, 1308/8º, no cargo de Diretor sem Designação Específica; e (iii) Sr. Marcelo Sandro Leme Silva, brasileiro, RG 20.300.619-7 SSP/SP, CPF
nº 154.778.848-86, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, no cargo de Diretor sem Designação Específica. 6.3 A remuneração global anual
máxima dos Diretores da Companhia para o exercício social de 2019 foi fixada na AGE da Companhia realizada em 09/09/19. 6.4 Ficam os
administradores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos e
livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente
AGE de Acionistas, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. SP, 01/10/19. MESA:
Rui Chammas - Presidente, Paulo Ferreira - Secretário. Acionistas: Sterlite Brazil Participações S.A.; Rui Chammas - Procurador. JUCESP nº
565.602/19-6 em 25/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ 31.095.265/0001-44 - NIRE 35.3.00519418
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/10/19
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 17/10/19,
às 11 horas, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, sala 01, Vila Olímpia/SP,
CEP 04548-004. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou
pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença
das Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e
alterações (“LSA”). 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rui Chammas e secretariados pelo Sr. Marco Tanure. 5. Ordem do Dia:
Reuniram-se as Acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar as propostas de: (a) destituição do Diretor Marcelo Sandro Leme
da Silva, mediante apresentação da correspondente Carta Renúncia; (b) eleição de novo membro para compor a Diretoria da Companhia; (c)
a indicação do Sr. Sai Kiran Dhami para o cargo de Diretor, o qual será efetivamente empossado apenas após obtenção do aplicável Visto de
Concomitância para Diretor Estrangeiro Estatutário (“Concomitância à Autorização de Residência”) emitido junto aos órgãos competentes por
imigração na Esplanada dos Ministérios; e (d) ratificação da composição da Diretoria da Companhia. 6. Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade: 6.1 Apresentada “Carta Renúncia” por membro da Diretoria da Companhia, o Sr. Marcelo Sandro Leme
da Silva (na forma anexa à presente) – eleito por meio da Ata de Assembleia Geral de Constituição da Companhia, datada de 09/09/19 –, as
Acionistas aceitaram a renúncia do referido senhor, do cargo de Diretor, com efeito a partir da presente data. Em razão da presente destituição,
a Companhia dá ao dito Sr. a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação quanto aos atos praticados no desempenho de suas
funções como Diretor. Os Acionistas manifestaram seus agradecimentos ao Sr. Marcelo Sandro Leme da Silva pelo tempo e serviços dedicados
à Companhia. 6.2 Ato contínuo, as Acionistas decidiram por eleger o Sr. Jell Lima de Andrade, brasileiro, engenheiro mecânico, RG 0682462993,
emitido pelo CREA-SP, CPF 545.206.736-15, na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1308, 9º andar, CEP 04548-004, para o cargo de Diretor da Companhia. O Diretor ora eleito toma posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse em livro próprio, e deverá permanecer no
exercício de seu cargo até data de realização da AGO que deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social que se encerra em 31/12/19; respeitado o Artigo 6º, § único, do Estatuto Social. 6.2.1 O Sr. Jell Lima de Andrade
aceita o cargo para o qual fora eleito, tendo declarado, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por
lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade,
não estando, portanto, incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto
no artigo 147 da Lei 6.404/76. 6.3 Igualmente para compor a Diretoria foi aprovada a indicação do Sr. Sai Kiran Dhami, indiano, portador do
documento de identidade - Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) nº G458468-K e passaporte nº Z4866263, CPF 710.902.241-25, na Av.
Dr. Cardoso de Melo, nº 1308, 9º andar, CEP 04548-004, para o cargo de Diretor da Companhia, para mandato em consonância com Artigo
6º, § único, do Estatuto Social, sendo efetivamente empossado no cargo tão logo obtenha o necessário Visto de Concomitância para Diretor
Estrangeiro Estatutário (“Concomitância à Autorização de Residência”). 6.3.1 A presente indicação deverá ser submetida ao exame dos órgãos competentes pela regularização de estrangeiros/imigração na Esplanada dos Ministérios, conforme aplicável, e devida emissão do Visto
inerente à efetiva investidura. Assim que tal condição seja cumprida, o Sr. Sai Kiran Dhami será empossado no referido cargo de Diretor sem
Designação Específica da Companhia, ocasião em que prestará a sua declaração de desimpedimento para exercer a administração da sociedade. 6.4 Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição: (i) Sr. Rui Chammas, brasileiro, RG
nº 16.153.495-8 SSP/SP, CPF nº 073.912.968-64, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, no cargo de Diretor Presidente; (ii) Sr. Marco Paulo
Reis Tanure, brasileiro, RG nº 1314150 SSP/MG, CPF nº 843.821.556-49, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, no cargo de Diretor sem
Designação Específica; (iii) Sr. Jell Lima De Andrade, brasileiro, RG 0682462993, emitido pelo CREA-SP, CPF nº 545.206.736-15, na Avenida
Dr. Cardoso de Melo, 1308/8º, no cargo de Diretor sem Designação Específica; e (iv) Sr. Sai Kiran Dhami, indiano, portador do documento de
identidade - Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) nº G458468-K e passaporte nº Z4866263, CPF nº 710.902.241-25, na Avenida Dr. Cardoso
de Melo, 1308/8º, neste ato condicionalmente nomeado para o cargo de Diretor sem Designação Específica, o qual tomará posse apenas após
a obtenção do necessário Visto de Concomitância para Diretor Estrangeiro Estatutário (“Concomitância à Autorização de Residência”) emitido
junto aos órgãos competentes para imigração da Esplanada dos Ministérios. 6.5 A remuneração global anual máxima dos Diretores da Companhia para o exercício social de 2019 foi fixada na AGE da Companhia realizada em 09/09/19. 6.6 Ficam os administradores da Companhia
autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos e livros próprios e os demais atos
aqui previstos e na lei aplicável. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGE de Acionistas, da qual se
lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. SP, 17/10/19. Mesa: Rui Chammas Presidente, Marco
Tanure - Secretário. Acionistas: Sterlite Brazil Participações S.A. Rui Chammas - Diretor Presidente. JUCESP nº 608.636/19-8 em 26/11/2019.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

nas devolvem a mobilidade
aos usuários de smartphones.
Basta pegar um dos Powers
Banks, conectar ao aparelho
e se locomover para onde desejar e precisar. Depois que
o smartphone estiver carregado, é necessário apenas
procurar no aplicativo onde
fica o ponto de entrega mais
vantajoso de acordo com a
rotina de cada usuário e se
dirigir até ele para encerrar a
transação”, explica Kadura.
Quando precisam, os usuários podem localizar as baterias disponíveis através do
aplicativo e desbloqueá-las. A
cobrança também é feita diretamente pelo app, via cartão
de crédito, que serve como
garantia de devolução. No
caso dos hospitais, a vinculação do cartão servirá apenas
como garantia caso não haja

a devolução do equipamento
em 24 horas.
Fundada no final de 2020,
a Hyupp é uma startup que
alia inovação, praticidade
e mobilidade ao usuário,
com o serviço de compartilhamento de baterias portáteis (Powers Banks). Por
intermédio de parceria com
bares, restaurantes, lojas
de conveniência, varejistas,
aeroportos e vários outros
tipos de estabelecimentos
a companhia instala máquinas para a retirada do equipamento que após seu uso,
podem ser devolvidos em
qualquer outro ponto onde
exista o produto instalado.
Os endereços para retirada
e devolução, assim como
todo o sistema de pagamento são disponibilizados por
meio de um aplicativo.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 NIRE 35300519418
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/12/19
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 27/12/19, às
12 horas, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.308, 8º andar, sala 01, Vila Olímpia,
CEP 04548-004. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou
pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença das
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações
(“LSA”). 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Paulo Reis Tanure e secretariados pelo Sr. Jell Lima de Andrade. 5. Ordem do
Dia: Reuniram-se as Acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar sobre: (a) o aumento do capital social da Dunas Transmissão
de Energia S.A. no montante de R$ 2.815.000,00, com a subscrição particular de 2.815.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal, nos termos do art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, integralmente pela
Acionista Sterlite Brazil Participações S.A., CNPJ 28.704.797/0001-27; (b) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (c) autorização para
os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. 6. Deliberações: 6.1. As Acionistas aprovaram,
por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia no montante de até R$ 2.815.000,00, com a subscrição particular de 2.815.000
novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sem diluição injustificada dos atuais acionistas, nos termos do art. 170, §1º, incisos
I, da LSA, as quais serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional (“Aumento de Capital”). 6.1.1. Finalidade: O Aumento de Capital
vista reforçar a liquidez da Companhia e melhorar sua estrutura de capital. 6.1.2. Subscrição e Integralização: os acionistas decidem aumentar
o capital social da Companhia, nesta data, as novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos termos do item 6.1 acima, e
as novas ações ordinárias serão integralizadas inteiramente pela Acionista Sterlite Brazil Participações S.A., CNPJ 28.704.797/0001-27, da
seguinte forma: (i) R$ 126.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (ii) R$ 412.000,00, objeto do depósito em conta
corrente da Companhia; (iii) R$ 183.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (iv) R$ 167.000,00, objeto do depósito em
conta corrente da Companhia; (v) R$ 268.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (vi) R$ 79.000,00, objeto do depósito
em conta corrente da Companhia; (vii) R$ 620.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (viii) R$ 70.000,00, objeto do
depósito em conta corrente da Companhia; (ix) R$ 450.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; e (x) R$ 440.000,00, objeto
do depósito em conta corrente da Companhia. Passando assim, o artigo 4º do Estatuto Social a viger com a seguinte redação: “Artigo 4º. O
capital social subscrito da Companhia é de R$ 16.664.000,00, representado por 16.664.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal,
totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, no montante de R$ 16.664.000,00”. 6.2. As Acionistas aprovaram, por unanimidade,
a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo II. 6.3. Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar
todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei
aplicável. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGE de Acionistas, da qual se lavrou a presente Ata
que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. SP, 27/12/19. Mesa: Marco Paulo Reis Tanure - Presidente, Jell Lima de
Andrade -Secretário. Acionistas: Sterlite Brazil Participações S.A., Marco Paulo Reis Tanure - Diretor. JUCESP nº 61.638/20-1 em 29/01/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no
dia 09 (nove) de abril de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Mudança da
denominação social da Companhia; 2. Alteração do Art. 1º do Estatuto Social, em função da alteração da denominação social da
Companhia; 3. Alteração do Art. 11 do Estatuto Social; 4. Exclusão do Cargo de Diretor Vice-Presidente; 5. Alteração do caput do
Art. 15 do Estatuto Social, em razão da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 6. Alteração do Parágrafo Único do Art. 16 do
Estatuto Social, em razão da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 7. Atualização da nominata da Diretoria Executiva em
decorrência da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 8. Alteração do Art. 18 do Estatuto Social referente as competências
da Diretoria, especialmente, àquelas relacionadas à assunção de responsabilidades e a nomeação de procuradores; 9. 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. São Paulo/SP, 29 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ 31.095.265/0001-44 NIRE 35.3.00519418
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09/09/19
1. Data, Hora e Local: Realizada às 13h00 do dia 09/09/19, na sede social da companhia, localizada na Cidade do SP, Estado do SP, na
Avenida Doutor Cardoso de Melo nº 1308, 8º andar, sala 01, Bairro Vila Olímpia, CEP: 04548-004 (a “Companhia”). 2. Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Os trabalhos
foram presididos por Rui Chammas e secretariados por Maria Gyrão. 4. Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação,
tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme evidenciado pelas assinaturas
lançadas nesta ata e no Livro de Presença dos Acionistas, na forma do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). 5. Ordem do Dia: Eleição
de diretores da Companhia e definição de valor atualizado da remuneração anual global da Diretoria. 6. Deliberação: Foram aprovadas,
pela totalidade dos acionistas presentes e sem qualquer ressalva, as seguintes matérias: (i) eleição dos Srs. (a) Marco Paulo Reis Tanure,
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 1314150 SSP-MG, CPF 843.821.556-49, residente e domiciliado na Cidade de SP, Estado
de SP, na avenida Barão de Monte Mor, 341, apto. 211, Real Parque, e (b) Marcelo Sandro Leme da Silva, brasileiro, casado, administrador
de empresas, RG 20.300.619-7 SSP-SP, CPF 154.778.848-86, residente e domiciliado na Cidade de Rio Claro, Estado de SP, na Rua 24RF,
nº 86, Residencial Florença, respectivamente para os cargos de Diretor da Companhia. Os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos
mediante assinatura dos respectivos termos de posse em livro próprio, e deverão permanecer no exercício de seus cargos até data de realização
da AGO que deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social que se encerra
em 31/12/19; respeitado o Artigo 6º, § único, do Estatuto Social. Os Srs. Marco Paulo Reis Tanure e Marcelo Sandro Leme Silva aceitaram os
cargos para o quais foram eleitos, tendo declarado, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia
por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou
propriedade, não estando, portanto, incursos em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando
cientes do disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76. (ii) valor de remuneração global anual da Diretoria da Companhia para o exercício de 2019,
no montante atualizado de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), incluídos encargos e benefícios, com vigência até data de realização da
AGO que deliberar sobre a aprovação das Contas e Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social que se encerra em
31/12/19. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a ata na forma sumária, nos termos
do art. 130, §1º, da LSA., a qual, lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes, sendo cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. 8.
Acionistas Presentes: Sterlite Brazil Participações S.A., representada por seu procurador Sr. Rui Chammas, brasileiro, CPF 073.912.968-64,
residente e domiciliado na Cidade de SP, Estado de SP, com escritório na Avenida Doutor Cardoso de Melo nº 1308, 8º andar, Bairro Vila Olímpia,
CEP 04548-004. SP, 09/09/19 Mesa: Rui Chammas - Presidente, Maria Gyrão - Secretária. Acionista: Sterlite Brazil Participações S.A. - Representada por Rui Chammas. JUCESP nº 512.932/19-0 em 26/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 - NIRE 35300519418
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09/09/20
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 09/09/20, às
09 horas, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.308, 8º andar, sala 01, Vila Olímpia,
CEP 04548-004. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou
pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença
das Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e
alterações (“LSA”). 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Paulo Reis Tanure e secretariados pelo Sr. Albano da Silva Dias
Gonçalves. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se as Acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar sobre: (a) o aumento do capital social
da Dunas Transmissão de Energia S.A. no montante de R$ 1.402.000,00, com a subscrição particular de 1.402.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos termos do art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais são integralizadas à vista, em moeda corrente nacional,
integralmente pela Acionista Sterlite Brazil Participações S.A., CNPJ 28.704.797/0001-27; (b) consolidação do Estatuto Social da Companhia;
e (c) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. 6. Deliberações: 6.1. As
Acionistas aprovaram, por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia no montante de até R$ 1.402.000,00, com a subscrição
particular de 1.402.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sem diluição injustificada dos atuais acionistas, nos termos
do art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais são integralizadas à vista, em moeda corrente nacional (“Aumento de Capital”). 6.1.1. Finalidade: O
Aumento de Capital visa reforçar a liquidez da Companhia e melhorar sua estrutura de capital. 6.1.2. Subscrição e Integralização: os acionistas
decidem aumentar o capital social da Companhia, nesta data, correspondente às novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos
termos do item 6.1 acima, e as novas ações ordinárias são integralizadas inteiramente pela Acionista Sterlite Brazil Participações S.A., CNPJ
28.704.797/0001-27, da seguinte forma: (i) R$ 117.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (ii) R$ 288.000,00, objeto do
depósito em conta corrente da Companhia; (iii) R$ 104.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (iv) R$ 154.000,00, objeto
do depósito em conta corrente da Companhia; (v) R$ 202.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (vi) R$ 77.000,00, objeto
do depósito em conta corrente da Companhia; (vii) R$ 55.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (viii) R$ 130.000,00,
objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (ix) R$ 25.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (x) R$ 250.000,00,
objeto do depósito em conta corrente da Companhia. 6.1.3 Tendo em vista a deliberação supra, o artigo 4º do Estatuto Social passa a viger
com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social subscrito da Companhia é de R$ 25.586.000,00, representado por 25.586.000 ações
ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, no montante de R$ 25.586.000,00”. 6.2. As
Acionistas aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo II. 6.3. Ficam os administradores
da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos e livros próprios e os
demais atos aqui previstos e na lei aplicável. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGE de Acionistas,
da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Declara-se ser a presente ata cópia fiel
da ata lavrada no livro próprio da Companhia. SP, 09/09/20. Mesa: Marco Paulo Reis Tanure - Presidente, Albano da Silva Dias Gonçalves Secretário. Acionista: Sterlite Brazil Participações S.A. Marco Paulo Reis Tanure - Diretor. JUCESP nº 400.867/20-5 em 28/09/2020. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 - NIRE 35.3.0051941-8
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/12/18
Data, Hora e Local: realizada às 10h do dia 29/12/18, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de SP, localizada na Avenida Doutor
Cardoso de Melo, nº 1308, 8º andar, sala 01, Vila Olímpia/SP, CEP 04548-004. Presenças: acionistas titulares da totalidade do capital social
da Companhia, neste ato devidamente representados por seus respectivos procuradores. Convocação: dispensada a publicação dos editais de
convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/ 1976 (“LSA”), tendo em a presença de todos os acionistas da Companhia. Mesa: os
trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Nastromagario e secretariados pela Sra. Graziela Marques Conde. Ordem do Dia: (a) eleição de novo
diretor presidente da companhia, (b) aumento de capital social; e (c) alteração do estatuto social da Companhia. Deliberações: foram aprovados, pela totalidade dos acionistas presentes, sem qualquer ressalva, a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do art.
130, §1º, da LSA, o disposto a seguir: a) eleição do Sr. Rui Chammas, brasileiro, casado, empresário, RG 16.153.495-8, expedida pelo SSP/SP,
CPF 073.912.968-64, residente e domiciliado na na Rua Pensilvânia, nº 114, Bairro Cidade Monções/SP, para o cargo de Diretor Presidente da
Companhia, para exercer mandato até a data de realização da AGO que deliberar sobre as contas e as demonstrações financeiras do exercício
social que se encerrará em 31/12/19, permitidas a reeleição. O diretor ora eleito tomará posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo
termo de posse em livro próprio, devendo permanecer no exercício do seu cargo até a posse de seu sucessor, conforme Artigo 6º, Parágrado
único do Estatuto Social. A declaração de desimpedimento do Diretor Presidente ora eleito encontra-se arquivada na sede da Companhia. Os
demais diretores permanecerão no exercício de seus respectivos cargos, passando a Companhia a contar com o total de 3 diretores. A fixação da
remuneração anual global do diretor ora eleito se dará oportunamente em ato apartado. b) Os acionistas decidem aumentar o capital social da
Companhia no montante de R$ 1.835.000,00, mediante a emissão de 1.835.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de acordo
com a combinação dos critérios do art. 170, §1º, I e II, da LSA a serem integralmente subscritas pela Sterlite Brazil Participações S.A., S.A. de
capital fechado, CNPJ 28.704.797/0001-27, com sede na Avenida Rio Branco, 1/12º, conjunto 1201, Bairro Centro/RJ, com registro na JUCERJA
NIRE 33300324780 (“Sterlite Brazil”), da seguinte forma: i) Pelo valor de R$ 315.718,89, objeto de depósito em conta corrente da Companhia,
na data de 27/09/18; ii) Pelo valor de R$ 315.718,89, objeto de depósito em conta corrente da Companhia, na data de 30/10/18; iii) Pelo valor de
R$ 315.718,89, objeto de depósito em conta corrente da Companhia, na data de 26/11/18; iv) Pelo valor de R$ 126.879,86, objeto de depósito
em conta corrente da Companhia, na data de 28/11/18; v) Pelo valor de R$ 300.000,00, objeto de depósito em conta corrente da Companhia,
na data de 14/12/18; vi) Pelo valor de R$ 460.000,00, objeto de depósito em conta corrente da Companhia, na data de 20/12/18; vii) Pelo valor
de R$ 1.000,00, objeto de depósito em conta corrente da Companhia, na data de 14/11/18; Passando, assim, o artigo 4º do Estatuto Social a
viger com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, em moeda corrente nacional, é
de R$ 1.836.000,00 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.” Alterar o estatuto social, restando anexado, em sua íntegra, à ata de
AGE como seu Anexo II. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes, sendo cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Assinaturas: Presidente: Marcelo Nastromamgario; Diretora: Graziela Marques Conde. Acionistas: Sterlite Brazil Participações S.A., representada neste ato por seu diretor Presidente
Rui Chammas, brasileiro, casado, empresário, RG 16.153.495-8, expedida pelo SSP/SP, CPF 073.912.968-64, residente e domiciliado na Rua
Pensilvânia, nº 114, Bairro Cidade Monções. SP / SP, 29/12/18. Marcelo Nastromagário - Presidente/ Chairman, Graziela Marques Conde Diretora / Director. Acionista/Shareholder: Sterlite Brazil Participações S.A. - p.p Rui Chammas. JUCESP nº 180.658/19-0 em 28/03/2019.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Venda de imóveis residenciais no Rio
tem melhor trimestre em 10 anos

O

Rio de Janeiro fechou o primeiro
trimestre de 2021
com crescimento de 58%
na venda de imóveis residenciais na Barra e, 39%,
na Zona Sul, em comparação com o mesmo período
do ano passado. Em números absolutos, é o melhor
trimestre e o melhor mês
de março dos últimos dez
anos, batendo recorde em
vendas e superando o período do boom imobiliário
de 2013.
A análise é de Fred Judice, co-fundador e head
de Produto, Marketing e
Dados da HomeHub. “Na
comparação com fevereiro,
as vendas cresceram 45%
na Barra e 46% na Zona
Sul. Já no comparativo com
março de 2020, as altas foram de 68% e 112%, respectivamente”, comenta.
O estudo foi elaborado
pela área de inteligência da
plataforma HomeHub e teve como base a análise da
arrecadação de Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) da Prefeitura do
Rio de Janeiro.
Já estudo da Datastore mostra as capitais com
maior índice de intenção
de compra de imóveis residenciais: São Paulo (28%),

seguido por Rio de Janeiro
e Goiânia (26%), Florianópolis (25%) e Salvador
(24%). O levantamento
aponta fortalecimento do
setor nos meses de janeiro e
fevereiro deste ano. O substrato da intenção de compra
para os próximos 12 meses
apresentou estabilidade de
57% – o mesmo percentual
de novembro e dezembro
de 2020 -, mas o número
de interessados aumentou,
já que houve acréscimo de
famílias que desejam adquirir um imóvel nos próximos
24 meses.
Em todo o Brasil, mais
de 13 milhões almejam
comprar um imóvel residencial em até dois anos.
“Destaque para a capital
paulista, que atingiu o pico
das intenções de compra da
casa própria em 28% das famílias desde a renda acima
dos 1,5 mil reais/mês até as
mais altas. A última vez que
isto aconteceu foi em 2016.
Todavia, no ano de 2020,
havia um quadro de instabilidade política, e a taxa
Selic muito alta. Agora, em
2021, temos condições mais
favoráveis, com os menores
juros para o crédito imobiliário da história, e anseios
das pessoas em relação ao
novo uso dos imóveis em

INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada
no dia 09 (nove) de abril de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: 1. Mudança da denominação social da Companhia; 2. Alteração do Art. 1º do Estatuto Social, em função da alteração
da denominação social da Companhia; 3. Alteração do Art. 4º do Estatuto Social, com objetivo de excluir a atuação no ramo
de previdência complementar; 4. Alteração do inc. I, do Art. 9º do Estatuto Social; 5. Alteração do Art. 12 do Estatuto Social;
6. Exclusão do Cargo de Diretor Vice-Presidente; 7. Alteração do caput do Art. 16 do Estatuto Social, em razão da extinção do
cargo de Diretor Vice-Presidente; 8. Alteração do Parágrafo Único do Art. 17 do Estatuto Social, em razão da extinção do cargo
de Diretor Vice-Presidente; 9. Atualização da nominata da Diretoria Executiva em decorrência da extinção do cargo de Diretor
Vice-Presidente; 10. Alteração do Art. 19 do Estatuto Social referente as competências da Diretoria, especialmente, àquelas
relacionadas à assunção de responsabilidades e a nomeação de procuradores; 11. 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. São Paulo/SP, 29 de março de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 - NIRE 35300519418
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/03/19
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29/03/19, às
12 horas, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.308, 8º andar, sala 01, Vila Olímpia,
CEP 04.548-004. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou
pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença
das Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e
alterações (“LSA”). 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rui Chammas e secretariados pela Sra. Tatiana Navarro. 5. Ordem do
Dia: Reuniram-se as Acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar sobre: (a) o aumento do capital social da Dunas Transmissão
de Energia S.A. no montante de R$ 3.956.000,00, com a subscrição particular de 3.956.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal, nos termos do art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, integralmente pela
Acionista Sterlite Brazil Participações S.A., CNPJ 28.704.797/0001-27; (b) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (c) autorização para
os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. 6. Deliberações: 6.1. As Acionistas aprovaram,
por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia no montante de até R$ 3.956.000,00, com a subscrição particular de 3.956.000
novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sem diluição injustificada dos atuais acionistas, nos termos do art. 170, §1º, incisos
I, da LSA, as quais serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional (“Aumento de Capital”). 6.1.1. Finalidade: O Aumento de Capital
vista reforçar a liquidez da Companhia e melhorar sua estrutura de capital. 6.1.2. Subscrição e Integralização: os acionistas decidem aumentar
o capital social da Companhia, nesta data, as novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos termos do item 6.1 acima, e as novas ações ordinárias serão integralizadas inteiramente pela Acionista Sterlite Brazil Participações S.A., CNPJ 28.704.797/0001-27, da seguinte
forma: (i) R$ 2.480.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (ii) R$ 33.000,00, objeto do depósito em conta corrente da
Companhia; (iii) R$ 52.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (iv) R$ 315.000,00, objeto do depósito em conta corrente da
Companhia; (v) R$ 32.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (vi) R$ 30.000,00, objeto do depósito em conta corrente da
Companhia; (vii) R$ 274.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (viii) R$ 80.000,00, objeto do depósito em conta corrente
da Companhia; (ix) R$ 340.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; e (x) R$ 320.000,00, objeto do depósito em conta
corrente da Companhia. 6.2. As Acionistas aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo
II. 6.3. Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente
nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a presente AGE de Acionistas, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. SP, 29/03/19.
Mesa: Rui Chammas - Presidente, Tatiana Navarro - Secretária, Acionistas: Sterlite Brazil Participações S.A., Rui Chammas - Procurador.
JUCESP nº 542.277/19-0 em 11/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 - NIRE 35300519418
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/03/20
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 06/03/20, às
09 horas, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.308, 8º andar, sala 01, Vila Olímpia,
CEP 04548-004. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou
pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença
das Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e
alterações (“LSA”). 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Paulo Reis Tanure e secretariados pelo Sr. Carlos Frederico Pontual
Moraes. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se as Acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar sobre: (a) o aumento do capital social da
Dunas Transmissão de Energia S.A. no montante de R$ 1.958.000,00, com a subscrição particular de 1.958.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos termos do art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional,
integralmente pela Acionista Sterlite Brazil Participações S.A., CNPJ 28.704.797/0001-27; (b) consolidação do Estatuto Social da Companhia;
e (c) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. 6. Deliberações: 6.1. As
Acionistas aprovaram, por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia no montante de até R$ 1.958.000,00, com a subscrição
particular de 1.958.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sem diluição injustificada dos atuais acionistas, nos termos
do art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional (“Aumento de Capital”). 6.1.1. Finalidade: O Aumento de Capital vista reforçar a liquidez da Companhia e melhorar sua estrutura de capital. 6.1.2. Subscrição e Integralização:
os acionistas decidem aumentar o capital social da Companhia, nesta data, correspondente às novas ações ordinárias nominativas e sem
valor nominal, nos termos do item 6.1 acima, e as novas ações ordinárias serão integralizadas inteiramente pela Acionista Sterlite Brazil
Participações S.A., CNPJ 28.704.797/0001-27, da seguinte forma: (i) R$ 80.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (ii)
R$ 330.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (iii) R$ 250.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia;
(iv) R$ 104.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (v) R$ 67.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (vi) R$ 145.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (vii) R$ 157.000,00, objeto do depósito em conta corrente da
Companhia; (viii) R$ 760.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (ix) R$ 65.000,00, objeto do depósito em conta corrente
da Companhia. 6.1.3 Tendo em vista a deliberação supra, o artigo 4º do Estatuto Social passa a viger com a seguinte redação: “Artigo 4º. O
capital social subscrito da Companhia é de R$ 18.622.000,00, representado por 18.622.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal,
totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, no montante de R$ 18.622.000,00”. 6.2. As Acionistas aprovaram, por unanimidade,
a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo II. 6.3. Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar
todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei
aplicável. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGE de Acionistas, da qual se lavrou a presente Ata que,
lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. SP, 06/03/20. MESA : Marco Paulo Reis Tanure - Presidente, Carlos Frederico
Pontual Moraes - Secretário. Acionistas: Sterlite Brazil Participações S.A. - Marco Paulo Reis Tanure - Diretor. JUCESP nº 155.511/20-8 em
05/05/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ 31.095.265/0001-44 - NIRE 35300519418
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2019
1. Data, Hora e Local da Assembleia: realizada às 10h do dia 30/04/19, na sede social da Dunas Transmissão de Energia S.A., localizada na
Cidade e Estado de SP, Avenida Doutor Cardoso de Melo nº 1308/8º/SP, sala 01, Bairro Vila Olímpia, CEP 04548-004. 2. Presenças: acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: os trabalhos foram
presididos por Rui Chammas e secretariados por Tatiana Ferrero Navarro. 4. Convocação: dispensada a publicação do Edital de Convocação, tendo
em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se evidencia das assinaturas lançadas nesta ata e no
Livro de Presença dos Acionistas, na forma do §4º do art. 124, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). 5. Ordem do Dia: (i) tomada de contas da administração
e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18; e (ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/18. 6. Deliberações: foram aprovados, pela totalidade dos acionistas
presentes, sem qualquer ressalva, a lavratura da presente ata na forma do sumário, nos termos do art. 130, §1º, da LSA, bem como: i. Aprovação
de Contas e Demonstrações Financeiras: foram aprovadas, sem ressalvas e por unanimidade dos acionistas presentes representativa da integralidade do capital social, as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31/12/18, compostas do balanço patrimonial, das demonstrações de resultado do exercício, das mutações do patrimônio líquido, do fluxo de caixa,
do relatório dos auditores independentes, bem como das respectivas notas explicativas, cuja publicação foi dispensada como facultado pelo art.
294, II da LSA. Em conformidade com o disposto no §4º do art. 133 da LSA, a assembleia por unanimidade dispensou a publicação dos anúncios
referidos no caput do referido dispositivo legal. ii. Destinação do Resultado do Exercício: os lucros do exercício no valor correspondente a R$
792.259,00, dos quais R$ 752.646,00 serão destinados à conta de Reserva de Retenção de Lucros da Companhia e R$ 39.613,00 serão destinados
à conta de Reserva Legal da Companhia, não havendo distribuição aos acionistas. 7. Encerramento e Aprovação: nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes, sendo cópia fiel da Ata
lavrada em livro próprio. 8. Acionistas Presentes: Sterlite Brazil Participações S.A., representada por seu procurador Sr. Rui Chammas, brasileiro,
CPF 073.912.968-64, residente e domiciliado na Cidade de SP, Estado de SP, com escritório na Avenida Doutor Cardoso de Melo nº 1308, 8º andar,
Bairro Vila Olímpia. SP, 30/04/19. Rui Chammas - Presidente, Tatiana Ferrero Navarro - Secretária. Sterlite Brazil Participações S.A. - Representada por Rui Chammas. JUCESP nº 421.414/19-4 em 02/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

tempos de pandemia”, ressalta Marcus Araujo, CEO e
fundador da Datastore.
Além da capital paulista,
outras localidades também
se destacam pelo alto percentual de desejo de compra, como o Rio de Janeiro
(26%), Goiânia (26%), Florianópolis (25%) e Salvador
(24%).
Balanço do Mercado
Imobiliário divulgado pelo Secovi-SP (Sindicato da
Habitação) mostra que, em
2020, foram comercializadas 51.417 unidades residenciais novas na cidade
de São Paulo. Para 2021, a
expectativa é um aumento
de 10%.
Hoje em dia, as mulheres já detêm a renda principal para a compra do
imóvel em milhares de lares brasileiros. De acordo
com o CEO da Datastore,
levando em consideração a
demanda imobiliária para
faturamentos a partir dos
R$ 1.500,00/mês até as
mais altas, em 45% dos casos, são elas, as mulheres,
as responsáveis pelo valor
principal para a conquista
do imóvel, por apresentarem maior renda – uma
realidade para aproximadamente 6,1 milhões de
famílias brasileiras.

Dunas Transmissão de Energia S.A.
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 - NIRE 35300519418
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/12/20
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do §1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28/12/20, às 09 horas, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.308/8º, sala 01, Vila Olímpia, CEP 04548-004. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou pelas assinaturas
apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença das Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações (“LSA”). 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Paulo Reis Tanure e secretariados pela Sra. Leandra Ferreira Leite. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se as
Acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar sobre: (a) o aumento do capital social da Dunas Transmissão de Energia S.A. no montante de R$459.000,00, com a subscrição particular de 459.000 novas ações
ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos termos do art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais são integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, pela Acionista Sterlite Brazil Participações S.A., CNPJ
28.704.797/0001-27; (b) renúncia do Diretor Antonio Lisboa Salles Neto, mediante apresentação da correspondente Carta Renúncia; (c) ratificação da composição da Diretoria da Companhia (d) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (e) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. 6. Deliberações: 6.1. As Acionistas aprovaram, por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia no montante de R$459.000,00, com a subscrição particular de 459.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sem diluição injustificada dos atuais acionistas, nos
termos do art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais são integralizadas à vista, em moeda corrente nacional (“Aumento de Capital”). 6.1.1. Finalidade: O Aumento de Capital visa reforçar a liquidez da Companhia e melhorar sua estrutura de capital. 6.1.2. Subscrição e Integralização: os acionistas decidem aumentar o capital social da Companhia, nesta data, correspondente às novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal,
nos termos do item 6.1 acima, e as novas ações ordinárias são integralizadas inteiramente pela Acionista Sterlite Brazil Participações S.A., CNPJ 28.704.797/0001-27, da seguinte forma: (i) R$43.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (ii) R$10.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (iii) R$45.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (iv) R$143.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (v) R$218.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia. 6.1.3 Tendo em vista a deliberação supra, o artigo 4º do Estatuto Social passa a viger com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social subscrito da Companhia é de R$26.045.000,00, representado por 26.045.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional,
no montante de R$26.045.000,00”. 6.2. Apresentada “Carta Renúncia” por membro da Diretoria da Companhia, o Sr. Antonio Lisboa Salles Neto (na forma anexa à presente). A Acionista aceitou a renúncia apresentada,
com efeito a partir da data de 11/12/20. Em razão da presente renúncia, a Companhia dá ao dito Sr. a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação quanto aos atos praticados no desempenho de suas
funções como Diretor. A Acionista manifestou seus agradecimentos ao Sr. Antonio Lisboa Salles Neto pelo tempo e serviços dedicados à Companhia. 6.3. Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia
passa a ter a seguinte composição, com mandato até a data de realização AGO a se realizar no ano de 2022: (i) Sr. Carlos Frederico Pontual, brasileiro, RG PE030197 - CREA/PE, CPF 666.408.144-04, na Avenida Dr.
Cardoso de Melo, nº 1308 – 8º/SP, no cargo de Diretor Presidente; e (ii) Sr. Marco Paulo Reis Tanure, brasileiro, RG 1314150 SSP/MG, CPF nº 843.821.556-49, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1308 – 8º, no cargo de
Diretor Financeiro; e 6.4. As Acionistas aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo II. 6.5. Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar todos e
quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGE de Acionistas, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Declara-se ser a presente ata cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. SP,
28/12/20. Mesa: Marco Paulo Reis Tanure - Presidente, Leandra Ferreira Leite - Secretária. Acionista: Sterlite Brazil Participações S.A. Marco Paulo Reis Tanure - Diretor. Anexo II: Estatuto Social: Denominação
Social e Duração: Artigo 1º. Dunas Transmissão de Energia S.A. é uma S.A. de capital fechado, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições regulamentares
e legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) (a “Companhia”). Sede Social: Artigo 2º. A Companhia tem sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308, 8º andar, sala 01, Bairro Vila Olímpia, CEP: 04548-004, podendo abrir e encerrar agências, escritórios e filiais em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante
deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. OBJETO SOCIAL: Artigo 3º. A Companhia tem como objeto social único e exclusivo a implantação e exploração do empreendimento referente ao Lote 03 do Leilão de Transmissão n° 02/18 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, composto por instalações de transmissão de energia localizadas nos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, tais como: Linha de Transmissão Jaguaruana II - Pacatuba, em 500 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 155,03 km, com origem na Subestação Jaguaruana II e término na Subestação Pacatuba; pela Linha de Transmissão Jaguaruana II - Açu
III, em 500 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 113,95 km, com origem na Subestação Jaguaruana II e término na Subestação Açu III; pela Linha de Transmissão Caraúbas II - Açu III, em 230 kV, circuito
duplo, com extensão aproximada de 65,13 km, com origem na Subestação Caraúbas II e término na Subestação Açu III, pela Linha de Transmissão Jaguaruana II - Mossoró IV, em 230 kV, circuito duplo, com extensão
aproximada de 54,54 km, com origem na Subestação Jaguaruana II e término na Mossoró IV, pela Linha de Transmissão Jaguaruana II - Russas II, em 230 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 32 km, com
origem na Subestação Jaguaruana II e término na Subestação Russas II, pela SE Jaguaruana II 500/230-13,8 kV, (6+1R) x 250 MVA; pela SE Pacatuba 500/230-13,8 kV, (6+1R) x 200 MVA, 230/69-13,8 kV, 2 x 200 MVA,
SE Caraúbas II 230/69-13,8 kV, 2 x 100 MVA; Compensação de Reativos, Reatores, Capacitores, Conexões, Entradas de Linha, Interligações de Barramentos, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações
necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio; bem como a implementação de trecho de Linha de Transmissão em 500 kV, circuito duplo, com
extensão aproximada de 0,5 km, compreendido entre o ponto de seccionamento da Linha de Transmissão em 500 kV Fortaleza II - Pecém II C1 e a Subestação Pacatuba, as Entradas de Linha correspondentes na Subestação Pacatuba e a aquisição dos equipamentos necessários às modificações, substituições e adequações nas Entradas de Linha das subestações Fortaleza II e Pecém II. Capital Social e Ações: Artigo 4º. O capital
social subscrito da Companhia é de R$26.045.000,00 (vinte e seis milhões, e quarenta e cinco mil reais), representado por 26.045.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizado, em
moeda corrente nacional, no montante de R$26.045.000,00. §1º. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 voto nas Assembleias Gerais de Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma deste
Estatuto Social e da legislação aplicável. §2º. A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do Acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Mediante solicitação de qualquer Acionista, a
Sociedade emitirá certificados de ações. Os certificados de ações, que poderão ser agrupadas em títulos múltiplos, quando emitidos, serão assinados por 2 Diretores da Sociedade em conjunto. §3º. Os Acionistas terão
direito de preferência para subscrição de ações da Companhia nos termos da legislação aplicável. Órgãos da Companhia e Administração: Artigo 5º. São órgãos da Companhia: A administração da Companhia compete à Diretoria, que terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social. (i) A Diretoria; (ii) O Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente; e (iii) A Assembleia Geral de Acionistas; §1º. A administração da Companhia compete à Diretoria, que terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social. §2º. A Assembleia Geral de Acionistas deverá estabelecer a remuneração anual global dos membros
da Diretoria, cabendo a esta deliberar sobre a sua distribuição entre seus membros. Diretoria: Artigo 6º. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 Diretores, pessoas físicas, Acionistas ou não, residentes e domiciliados no país, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, para mandatos unificados de até 2 anos, permitida a reeleição por um número ilimitado de mandatos consecutivos.
Dentre os membros da Diretoria, um será designado o Diretor Presidente. § Único. Os Diretores serão investidos em seus cargos, mediante assinatura do termo de posse em livro próprio, e deverão permanecer no exercício de seus cargos até a posse de seus sucessores. O prazo de gestão dos Diretores da Companhia se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 7º. Observados os termos deste Estatuto, os Diretores eleitos são investidos de poderes para administrar e gerir os negócios da Companhia, podendo realizar todos os atos necessários ou convenientes a este propósito, bem como
práticar todas as operações que se relacionarem com o objeto social, com exceção daqueles que, por disposição legal ou do presente Estatuto Social, sejam atribuídos à Assembleia Geral de Acionistas. §1º. Além de
exercer os poderes conferidos pelo presente Estatuto Social, compete a qualquer membro da Diretoria as atribuições que lhe forem conferidas pela Assembleia Geral de Acionistas. §2º. Em caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, este indicará, dentre os demais membros da Diretoria, aquele que exercerá suas funções interinamente. Na ausência ou impedimento temporário de qualquer dos demais Diretores,
suas funções serão exercidas temporária e cumulativamente pelo Diretor a ser designado pelo Diretor Presidente. §3º. No caso caso de vacância do Diretor Presidente, as Acionistas poderão indicar, dentre os demais
membros da Diretoria, um que exercerá suas funções de forma interina - até a eleição de novo Diretor Presidente - ou definitiva. Para os fins da indicação de forma interina, a mesma poderá ser feita através de mera
declaração, carta, telegrama, correio eletrônico (e-mail), ou qualquer outra forma escrita, conforme a conveniência das Acionistas. §4º. Sem prejuízo do disposto no § anterior, no caso de vacância de qualquer cargo da
Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral de Assinistas o mais breve possível, conforme sua conveniência. Para os fins deste artigo, o cargo de qualquer Diretor será considerado vago se
ocorrer a renúncia, morte, incapacidade comprovada, impedimento ou ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 8°. Além das atribuições necessárias à realização dos fins sociais, a representação
da Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive na assinatura de documentos que acarretem responsabilidade ou obrigações para esta, (ressalvado o especialmente mencionado nos §§ abaixo)
respeitados, sempre, os atos cuja deliberação dependa da Assembleia Geral de Acionistas -, será feita na seguinte forma e ordem, preferencialmente: (i) Por dois Diretores; ou (ii) Por um Diretor e um Procurador especialmente constituído para tal fim, com poderes específicos, outorgados mediante instrumento particular ou público assinado na forma do item “(i)” acima; ou (iii) Por dois Procuradores especialmente constituídos para tal
fim, com poderes específicos, outorgados mediante instrumento particular ou público assinado na forma do item “(i)” acima. (iv) Por um Diretor, na forma dos Parágrafos abaixo; e (v) Por um Procurador especialmente
constituído para tal fim, com poderes específicos, outorgados mediante instrumento particular ou público assinado na forma do item “(i)” acima, na forma dos Parágrados abaixo. §1º. A Companhia poderá ser representada individualmente por um Diretor perante repartições/autoridades públicas federais, estaduais e municipais, empresas privadas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; especialmente na assinatura
de cartas simples, protocolos, cadastros, obtenção e aplicação de certificados, pedidos e declarações. §2º. A Companhia poderá também ser representada por procurador(es), agindo em conformidade com o(s) respectivo(s) mandato(s); investido(s) de expressos e especiais poderes, nos termos do §3º abaixo, perante terceiros, incluindo, exemplificativamente, instituições públicas, autoridades fiscais em nível federal, estadual e municipal, Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, de Notas e de Imóveis, Juntas Comerciais, Banco Central do Brasil, instituições financeiras em geral e empresas privadas, dentro dos limites estabelecidos e na
prática dos atos específicos que serão mencionados na respectiva procuração. A possibilidade de atuação de um Procurador de forma individual, na representação da Companhia, quando autorizada, deverá vir expressa
no instrumento de outorga que lhe conferir poderes. §3º. A outorga de poderes pela Companhia será realizada conjuntamente por dois Diretores, observado o item “(i)” do Artigo 8°, por meio de instrumentos de mandato,
os quais vigorarão por prazo não superior a 12 meses; não se aplicando tal limitação temporal às procurações “ad judicia”, as quais poderão vigorar por tempo indeterminado, bem como também não se aplica àquelas
outorgadas em razão de contrato de financiamento da Companhia, que vigorarão pelo tempo de duração do respectivo contrato. Os poderes aqui mencionados estendem-se aos atos necessários ao funcionamento ordinário da Companhia, tais como: abrir, manter, fechar contas bancárias e fazer aplicações financeiras; assinar contratos de câmbio; receber, emitir, endossar, visar, descontar ou avalizar cheques, letras de câmbio, faturas, duplicatas e outros títulos de créditos ou instrumentos comerciais e contratos; reclamar, receber, negociar e estabelecer a forma de pagamento de todos os débitos para com a Companhia; requerer cópia de processos judiciais ou administrativos, apresentar documentos (tais como requerimentos, defesas, recursos), preencher cadastros e certificados, bem como dar e receber quitação. Artigo 9º. As reuniões da Diretoria serão
convocadas por qualquer dos Diretores sempre que que o interesse social assim exigir; sendo suas deliberações tomadas com base no voto afirmativo da maioria dos Diretores presentes. O Diretor Presidente ou o respectivo interino terá o voto de qualidade em caso de empate. Artigo 10. Os atos de qualquer acionista, Diretor, funcionário ou procuradores que envolvam a Companhia em qualquer obrigação relacionada a negócios ou
operações estranhos ao seu objeto social, bem como concessão de garantias em favor de terceiros, tais como fianças, avais, endossos e qualquer outra garantia, são expressamente proibidos e serão considerados nulos
em relação a Companhia, exceto se expressamente autorizados de acordo com os termos deste Estatuto Social. Conselho Fiscal: Artigo 11. O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente, sendo instalado mediante deliberação dos Acionistas, conforme previsto em lei. Artigo 12. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por no mínimo 3 e no máximo 5 membros e por igual número de suplentes, acionistas ou não,
eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição. Quando instalado, o Conselho Fiscal terá com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. § Único. A remuneração dos membros do
Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral de Acionistas que os eleger. Assembleias Gerais de Acionistas: Artigo 13. As Assembleias Gerais de Acionistas serão ordinárias ou extraordinárias. As Assembleias
Gerais Ordinárias realizar-se-ão nos 4 meses seguintes ao término do exercício social e as extraordinárias sempre que houver necessidade. Artigo 14. A AGO terá a seguinte competência: (i) Tomar as contas da Diretoria,
discutir e deliberar sobre o balanço e as demonstrações financeiras do exercício findo; (ii) Definir a destinação dos resultados do exercício e a distribuição de dividendos aos Acionistas; e (iii) Eleger ou Reeleger membros
da Diretoria, quando aplicável, definindo a remuneração cabível. Artigo 15. Além das hipóteses previstas em lei, a Assembleia Geral poderá ser convocada pelo Diretor Presidente, quando este entender conveniente ou
necessário, e ainda a pedido de qualquer um dos Diretores, mediante notificação, enviada com, no mínimo 15 dias de antecedência da data marcada para Assembleia Geral de Acionistas. Na notificação deverão constar
a data e a hora de realização da Assembleia, as matérias a serem deliberadas, bem como as cópias de quaisquer relatórios, propostas ou qualquer outra informação relevante relacionada às matérias a serem deliberadas. Artigo 16. A Assembleia Geral será presidida pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência, por qualquer outro membro da Diretoria, devidamente indicado em uma das formas do Artigo 7° e respectivos Parágrafos.
O Presidente da Assembleia Geral convidará, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos. §1º. Independentemente das formalidades previstas neste Artigo 16, será considerada regular a Assembleia a que comparecerem todos os Acionistas. §2º. Os Acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador constituído nos termos da lei, com poderes específicos, devendo a procuração ficar arquivada na sede da
Companhia. Artigo 17. Salvo nos casos previstos em lei ou neste Estatuto Social, as deliberações da Companhia serão tomadas por Acionistas, presentes ou representados na respectiva Assembleia Geral, representando
a maioria do capital social da Companhia. Exercício Social e Lucros: Artigo 18. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31/12/cada ano. Ao final de cada exercício, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras serão preparadas de acordo com os requisitos e formalidades previstos em lei, além do disposto no presente Estatuto Social. § Único. A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balanços
mensais, trimestrais ou semestrais, em cumprimento a requisitos legais, ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares, mediante deliberação da
Diretoria e atendidos os requisitos legais. Estes dividendos, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Artigo 19. Observado o disposto neste Estatuto Social, o lucro líquido apurado no
exercício terá a seguinte destinação: (i) A parcela de 5% será deduzida para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social; (ii) Distribuição de dividendos, na forma do § Único do Artigo 18
supra e/ou na forma do anual obrigatório de pelo menos 1% do lucro líquido do exercício, nos termos do Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais,
terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislação aplicável. Artigo 20. A Diretoria poderá deliberar o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, ad referendum da
AGO que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social em que tais juros foram pagos ou creditados, sendo que os valores correspondentes aos juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao
dividendo obrigatório. Liquidação e Dissolução: Artigo 21. A Companhia deverá ser dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei, ou mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. A Assembleia Geral de
Acionistas deverá estabelecer a forma de liquidação e o nome do liquidante, fixando-lhe a remuneração. Disposições Gerais: Artigo 22. A Lei das S.A. deverá ser aplicável a todas as matérias em relação às quais o
presente Estatuto Social for omisso ou obscuro. Artigo 23. Fica eleito o foro da Comarca do São Paulo, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Estatuto Social, com a exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja. JUCESP nº 68.416/21-0 em 02/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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CNPJ: 28.779.333/0001-80
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2020 E DE 2019
Balanços patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019 Passivo
Ativo
2020
2019
2020
2019
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3.453.404
8.253
77.745.254
8.406.599 Fornecedores
18.462.166
15.616.423
Contas a receber
52.833.723
41.117.332
Obrigações trabalhistas e sociais
9.603.966
9.175.950
Estoques
4.801.766
2.843.976
60.110.798
110.904.159
42.693.601
Adiantamentos a fornecedores
1.472.967
3.923.502 Debêntures, empréstimos e financiamentos
7.419.385
5.723.038
Tributos a recuperar
39.697
477
5.855.318
12.512.536 Passivo de arrendamento
523
224
3.772.577
3.733.906
2.008.564
6.450.564 Tributos a recolher
Outros valores a receber
8.113.497
6.494.888
3.493.101
8.730
144.717.592
75.254.509 Imposto de renda e contribuição social a recolher
Total do circulante
Não circulante
Parcelamento de tributos
3.236.313
4.316.661
Realizável a longo prazo
Compromissos a pagar por aquisição de empresa 10.821.221
10.490.281
22.773.156
40.744.168
Tributos diferidos
10.118.643
8.159.850 Outras contas a pagar
1.109.275
1.544.844
4.415.670
7.125.004
Depósitos judiciais
2.790.697
2.191.953
72.041.817
12.035.349
188.700.889
135.623.639
Total do circulante
Ativo de indenização
2.202.033
2.224.501
25.000
383
7.308.997
6.750.354 Não circulante
Outros créditos
19.044.791
128.220.156
60.310.012
25.000
383
22.420.369
19.326.658 Debêntures, empréstimos e financiamentos
31.551.512
32.909.944
Investimento
309.212.860 277.937.655
- Passivo de arrendamento
10.157.748
12.726.518
Imobilizado
63.447.204
60.926.835 Parcelamento de tributos
Direito de uso
32.889.218
35.260.868 Provisões para riscos cíveis e trabalhistas
16.217.320
12.494.428
409.885.984
420.698.478 Compromissos a pagar por aquisição de empresa 10.821.221
Intangível
21.099.084
19.332.507
39.794.379
309.212.860 277.937.655
506.222.406
516.886.181 Outras contas a pagar
1.007
1.007
52.950
10.069.638
309.237.860 277.938.038
528.642.774
536.212.839 Total do não circulante
Total do não circulante
29.867.019
21.100.091
205.532.192
168.304.919
312.730.961 277.946.768
673.360.367
611.467.348
Total do ativo
Patrimônio líquido
Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro 2020 e 2019 (Em Reais)
Capital social
233.176.440 233.026.440
233.176.440
233.026.440
Controladora
Consolidado
Reservas de lucros
3.561.357
3.561.357
Reapresentado
Transação de capital
(4.932.165)
8.223.531
(4.932.165)
8.223.531
2020
2019
2020
2019
(17.422.150)
- (17.422.150)
Receita líquida
- 217.165.253
207.820.926 Prejuízo acumulado
210.822.125 244.811.328
210.822.125
244.811.328
- (164.047.453) (145.130.760) Total do patrimônio líquido dos acionistas
Custo dos serviços prestados
68.305.160
62.727.462
Participação
dos
acionistas
não
controladores
53.117.800
62.690.166
Lucro bruto
210.822.125 244.811.328
279.127.285
307.538.790
Total do patrimônio líquido
Outras (despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais
(21.415)
(2.616.705)
(2.632.598) Total do passivo e patrimônio líquido
312.730.961 277.946.768
673.360.366
611.467.348
Despesas gerais e administrativas
(237.829)
(195.455) (47.469.714)
(43.077.281)
Resultado de equivalência patrimonial
(17.007.658)
8.871.727
- Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro 2020 e 2019 (Em Reais)
Controladora
Consolidado
(352)
(630)
821.441
3.675.807
Outras receitas/(despesas) operacionadas
(17.267.254)
8.675.642 (49.264.977)
(42.034.072)
2020
2019
2020
2019
Resultado antes das receitas (despesas)
Reapresentado
Reapresentado
financeiras e tributos
(17.267.254)
8.675.642
3.852.823
20.656.094
(20.983.508)
6.504.608 (25.339.359)
8.486.497
Receita financeira
193.595
2.248
911.014
2.167.190 Resultado do exercício
(3.909.848) (2.173.282) (26.138.083)
(16.344.153) Itens que não serão reclassificados para o
Despesa financeira
(3.716.254) (2.171.034) (25.227.069)
(14.176.963) resultado
Resultado financeiro, líquido
Resultado antes dos tributos
(20.983.508)
6.504.608 (21.374.246)
6.479.131 Outros resultados abrangentes
Imposto de renda e contribuição social - corrente
(5.923.906)
(4.305.961)
(20.983.508)
6.504.608 (25.339.359)
8.486.497
Imposto de renda e contribuição social - diferido
1.958.793
6.313.327 Resultado abrangente total
(20.983.508)
6.504.608 (25.339.359)
8.486.497 Resultado abrangente atribuível a:
Resultado do exercício
Resultado atribuível a:
Acionista controlador
- (20.983.508)
6.504.608
Acionista controlador
- (20.983.508)
6.504.608
Participação de não controladores
- (4.355.851)
1.981.889
Participação de não controladores
(4.355.851)
1.981.889
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro 2020 e 2019 (Em Reais)
Reserva de lucros
Reserva
Reserva de Re- Transação de caLucros/(Prejuí- Patrimônio líquido Participação não Patrimônio líquido
Capital social
Legal tenção de Lucros pital com sócios zos) acumulados dos controladores
controladores
consolidado
60.765.250
(1.833.977)
58.931.274
30.012.949
88.944.222
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Aumento de capital
172.261.190
172.261.190
172.261.190
Adição de minoritário em combinação de negócios
30.732.624
30.732.624
Resultado do exercício
6.504.608
6.504.608
1.981.889
8.486.497
Constituição de reserva legal
233.532
(233.532)
Dividendos propostos
(1.109.275)
(1.109.275)
(1.109.275)
Constituição de reserva de retenção de lucros
3.327.825
(3.327.825)
Transação de capital
8.223.531
8.223.531
8.223.531
Mudança na participação de controlada
233.026.440
233.532
3.327.825
8.223.531
244.811.328
62.727.462
307.538.790
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Aumento de capital
150.000
150.000
150.000
Resultado do exercício
(20.983.508)
(20.983.508)
(4.355.851)
(25.339.359)
Reversão de dívidos propostos
Absorção de prejuízo
(233.532)
(3.327.825)
3.561.357
Transação de capital
(13.155.695)
(13.155.695)
9.933.548
(3.222.147)
Aumento de capital sem alteração de participação
233.176.440
(4.932.165)
(17.422.151)
210.822.125
68.305.160
279.127.285
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro 2020 e 2019 (Em Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
Fluxo de caixa da atividades operacionais
Caixa líquido (aplicado nas) / gerado pelas atividade
Resultado antes de IR e contribuição social
(20.983.508)
6.504.608 (21.374.246)
6.479.131 operacionais
(1.294.653)
(530.698) 2.516.428 (24.768.640)
Ajuste por:
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Depreciação e amortização
- 27.728.834
19.457.605
Adições do imobilizado e intangível
- (16.074.750) (9.936.812)
Juros sobre passivos de arrendamento
- 5.568.608
2.739.442
Juros de debêntures, empréstimos e financiamentos
1.976.209
- 10.410.220
2.703.105 Aquisição de controladas, líquido do caixa e
- (149.954.458)
Atualização monetária dos compromissos a pagar
768.527
1.836.262 3.085.298
3.355.285 equivalentes das adquiridas
(61.874.126) (162.311.190)
Constituição/(reversão) de perda estimada para glosas
(803.157)
2.443.915 Aumento de capital em investida
Caixa
liquido
aplicado
nas
atividades
de
Constituição de provisão para contingências
- 3.722.892
148.137
(61.874.126) (162.311.190) (16.074.750) (159.891.270)
Baixa residual de ativo imobilizado e intangível
- 3.376.924
921.208 investimentos
17.007.658 (8.871.727)
- Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Resultado de equivalência patrimonial
(1.231.114)
(530.857) 31.715.373
38.247.828 Captação de empréstimos e financiamentos
(Prejuízo) Lucro ajustado
79.044.791
- 168.044.791
97.063.452
Variações nos ativos e passivos operacionais
Empréstimos liquidados
(1.865.411)
- (42.334.309) (67.318.613)
(Aumento) redução das contas do ativo
Pagamentos referentes a aquisição de controladas
(10.715.449) (9.443.076) (37.096.897) (9.443.076)
Contas a receber
- (11.716.391) (9.409.579) Pagamento dos arrendamentos
- (5.866.608) (4.518.619)
Estoques
- (1.957.790)
(900.107) Aumento de capital
150.000 172.261.190
150.000 172.261.190
Adiantamentos
- (2.450.535) (3.662.282) Caixa liquido proveniente das atividades de
Tributos a recuperar
(39.220)
- (6.657.218) (9.646.398)
66.613.931 162.818.114 82.896.977 188.044.334
financiamentos
Depósitos judiciais
(598.744)
(963.982)
(Redução) Aumento de caixa e equivalentes de
Outros créditos
(24.617)
(383) (5.000.643) (8.786.017)
3.445.151
(23.774) 69.338.655
3.384.424
caixa
Aumento (redução) das contas do passivo
8.253
32.027 8.406.599
5.022.175
Fornecedores
- 2.845.743 (11.716.994) Caixa e equivalentes do início do exercício
3.453.404
8.253 77.745.254
8.406.599
Obrigações trabalhistas e sociais
428.016
1.259.603 Caixa e equivalentes do final do exercício
(23.774) 69.338.655
3.384.424
Tributos a recolher
299
(18)
38.671
79.880 (Redução) Aumento de caixa e equivalentes de caixa 3.445.151
Parcelamento de impostos
- (1.080.348) (14.267.463) Transações que não caixa afetaram o caixa:
559 (1.256.993) (2.906.572) Aquisição de participação com instrumentos
Outras contas a pagar
(63.539)
158 (27.406.232) (60.919.911)
patrimoniais
39.562.090
- (1.792.713) (2.096.556) Compromissos a pagar por aquisição de empresa
Imposto de renda e contribuição social pagos
58.288.430
Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Diretor-presidente
Luciana dos Santos Uchoa - Contadora - CRC - RJ 081.003/O-8
As notas explicativas na íntegra encontram-se à disposição dos acionistas na sede da empresa.
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Empresa: 0,3% da receita para manter capital aberto Três perguntas: os

D

epois que uma
empresa abre capital e passa a ter
suas ações negociadas na
B3 há uma despesa permanente com a manutenção da
operação. Um estudo, intitulado “Custos de operação
como companhia aberta”,
realizado pela Deloitte,
maior organização de serviços profissionais do mundo, em parceria com a B3,
mostra que os valores para
manutenção da operação,
no entanto, são compensados por diversos benefícios,
como maior visibilidade no
mercado, melhoria de controles e processos de governança e oportunidades de
captar recursos financeiros
mais facilmente e com me-

nor custo. O estudo ouviu
dirigentes de 51 empresas
de capital aberto.
Mais da metade das empresas pesquisadas indicou
que os custos médios recorrentes como companhia
aberta não passaram de R$
1,5 milhão por ano; para
um quarto das organizações
entrevistadas, o tempo para
a compensação por meio
dos benefícios apontados é
inferior a dois anos.
A média anual dos gastos
que as empresas tiveram para manterem-se como companhia aberta varia de acordo com a receita: entre as
empresas com faturamento
menor do que R$ 300 milhões por ano, a média anual
com os custos recorrentes

é de R$ 800 mil, ou 0,3%
da receita anual. Já entre as
empresas com receita líquida maior do que R$ 2 bilhões, esses custos são, em
média, de R$ 3,85 milhões.
Para 58% dos participantes, os custos relacionados
à manutenção como companhia são iguais ou menores do que os previstos.
De acordo com os entrevistados, os maiores custos
relacionados à manutenção
de companhia aberta são
os referentes aos requisitos
obrigatórios após a abertura de capital, tais como auditoria independente (67%),
taxas de manutenção do
registro como empresa listada (51%), gastos com a
área de relações com inves-

tidores (41%), governança
corporativa e comunicações com o mercado (27%).
“Antes de abrir capital, muitas empresas pensam nos
custos para realizar o IPO,
mas acabam não levando
em conta quanto custa para
uma organização se manter
após a ida ao mercado de
capitais. Quanto mais bem
preparada a empresa estiver
para esta nova condição como companhia aberta, mais
benefícios ela poderá colher
com a abertura de capital,
tais como ganho de valor de
mercado, reputação e visibilidade e mais oportunidades
para captação de recursos.”,
destaca, Carlos Zanotta, sócio de Global Capital Markets Group da Deloitte.

China: bancos tiveram aumento de 1,93% de lucro líquido
Os principais bancos estatais da China reportaram
que registraram maior lucro
líquido em 2020, apesar do
impacto da epidemia de Covid-19 e situações voláteis
do mercado.
Seis instituições estatais arrecadaram cerca de
1,14 trilhão de iuanes (US$
173,82 bilhões) em lucro líquido atribuível aos acionistas em 2020, um aumento
anual de 1,93%, de acordo
com seus resultados financeiros no ano passado.
O Banco de Poupança
Postal da China registrou o

maior crescimento anual, de
5,36%, seguido pelo Banco
da China e Banco Agrícola
da China, que reportaram
aumentos de 2,92% e 1,8%
no lucro líquido, respectivamente.
O Banco da Construção
da China teve um aumento
de 1,62% no ganho líquido,
enquanto o Banco das Comunicações e o Banco Industrial e Comercial da China tiveram alta de 1,28% e
1,18%, respectivamente, em
relação a um ano atrás.
Os seis credores tiveram
menores margens de juros

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85
Companhia de Capital Aberto
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 19 de março de 2021
1. Data, Horário e Local: No dia 19 de março de 2021, às 09:00h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bemobi Mobile Tech
S.A. (“Companhia”), por vídeo conferência, sendo a reunião considerada na
sede da Companhia, localizada na Rua Visconde de Ouro Preto nº 5, sala
1.001, Botafogo, CEP 22.250-180, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação,
considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, via vídeo conferência, a saber: Francisco Tosta
Valim Filho, Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone Piani, Pedro Santos Ripper e Lars Rabæk Boilesen. Participaram ainda, como convidados, (i) os
Srs. Rodin Spielmann de Sá, Pedro Alvarenga, Atademes Branco Pereira,
Leonardo Meott, respectivamente, Diretor Financeiro e RI, Diretor Executivo
de RI e M&A, Diretor Jurídico e Gerente Financeiro da Companhia, (ii) os
Srs. Valter Aquino, João Guilherme Vale e João Figueiredo representantes
da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”). 3. Mesa:
Presidente: Lars Boilesen. Secretário: Atademes Branco Pereira. 4. Deliberações: Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1 Aprovação da lavratura da presente ata em forma de sumário.
4.2 O Sr. Pedro Ripper, Diretor Presidente da Companhia e, em seguida, os
representantes da PwC, auditores independentes da Companhia, fizeram
apresentação do atual status da elaboração das Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social de 2020. O orçamento da Companhia, assim como aspectos das áreas de Recursos Humanos, foram apresentados
ao Conselho pelo Sr. Pedro Ripper. Ao final, foi deliberada a suspensão da
reunião, até às 11:00h do dia 29 de março de 2021, para deliberação sobre
as matérias para convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia. 4.3 Retomados os trabalhos, após análise das versões
finais e debates, inclusive dos relatórios do Comitê de Auditoria e Riscos e
dos Auditores Independentes da Companhia, o Conselho deliberou aprovar
o relatório anual da administração, incluindo as contas da Diretoria, e as
demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das
correspondentes notas explicativas, recomendando a sua aprovação pela
assembleia geral ordinária. Registre-se que o Sr. Carlos Piani representou o
Comitê de Auditoria e Riscos nesta reunião. 4.4 Após debates sobre o tema,
o Conselho aprovou que seja submetida à deliberação da assembleia geral
ordinária, a proposta de fixação da remuneração global anual máxima dos
administradores da Companhia para o exercício de 2021 no valor de até R$
R$ 6.950.000,00, incluindo a remuneração fixa, remuneração variável de
curto prazo máxima e valor máximo estimado de longo prazo, esclarecendo-se que tal montante não engloba os encargos sociais de ônus da Companhia. 4.5 Nos termos do artigo 22, letra “viii”, do estatuto social da Companhia, o Conselho deliberou ainda aprovar a proposta de destinação do lucro
do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, conforme descrita no item
4.5.1 abaixo, à assembleia geral ordinária, ratificando-se a distribuição de
dividendos no montante de R$ 21.932.404,93, na forma de dividendos intermediários, os quais foram pagos a Bemobi Holding AS. com os recursos
oriundos e nos termos da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia encerrada em março
de 2021. 4.5.1. Conforme os termos do art. 37 do Estatuto Social da Companhia, propõe-se que do lucro líquido do exercício de 2020 (o qual somou
R$ 35.729.463,07) R$ 1.786.473,15 serão destinados à reserva legal. Do
saldo: (a) R$ 21.932.404,93 são destinados ao pagamento de dividendos
intermediários declarados em 14 de agosto de 2020, sendo os dividendos
mínimos obrigatórios inclusos neste montante; e (b) o lucro remanescente
de R$ 12.010.584,99 será destinado à reserva estatutária denominada “Reserva de Investimentos”, que terá por fim assegurar a manutenção do nível
de capitalização, a expansão das atividades sociais e/ou o reforço do capital
de giro da Companhia, suas controladas e/ou coligadas. 4.6 Fica autorizado
que seja convocada a assembleia geral extraordinária e ordinária dos acionistas da Companhia com o fim de deliberar sobre o disposto nos itens 4.3 a
4.5 anteriores, no que for aplicável, assim como para ratificar o aumento do
capital social da Companhia por força da conclusão da oferta pública acima
mencionada, passando o mesmo para R$ 1.277.508.722,55 e 90.909.092
ações ordinárias, mediante a publicação dos anúncios correspondentes,
bem como que sejam divulgados os documentos necessários ao exercício
do direito de voto na referida assembleia, nos termos e prazos previstos no
estatuto social da Companhia e na legislação e regulamentação vigentes,
particularmente conforme os termos da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM
nº 481/09, assim como os termos do Regulamento do Novo Mercado. 4.7.
Registre-se a aprovação do orçamento da Companhia referido no item 4.2
acima e, por fim, fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos e
quaisquer outros atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários
a efetivação e formalização das deliberações anteriores. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da
qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos,
que, lida e achada conforme, foi assinada pela mesa e por todos os membros do Conselho de Administração. 6. Assinaturas: Mesa: Lars Boilesen
(presidente); Atademes Branco Pereira (secretário). Conselheiros presentes: Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone Piani, Pedro Santos Ripper, Lars
Boilesen e Francisco Tosta Valim Filho. Rio de Janeiro, 29 de março de
2021. Confere com o original lavrado em livro próprio. Atademes Branco
Pereira - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o arquivamento em 31/03/2021 sob o nº 00004041917. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

líquidos, um importante
indicador que mede a rentabilidade dos bancos, em
meio à tendência de queda nas principais taxas de
empréstimo e aos esforços
das instituições financeiras
para ceder seus lucros à
economia real no ano passado.
Apesar das dificuldades
na gestão das margens de
juros, Wang Jiang, chefe
do Banco da Construção
da China, prevê que as
margens de juros líquidos
permanecerão geralmente estáveis este ano sem

grandes flutuações.
Segundo a agência Xinhua, já a qualidade dos ativos de todos os seis bancos
manteve-se estável no geral,
mesmo com o aumento
da taxa dos empréstimos
de cobrança duvidosa em
comparação com o início
de 2020 devido ao impacto da Covid-19. A taxa dos
empréstimos de cobrança duvidosa do Banco de
Poupança Postal subiu 2
pontos-base ante o início de
2020, enquanto a do Banco
da China subiu 9 pontosbase.

Novamed Gestão de Clínicas Ltda.
CNPJ 22.485.085/0011-50
Concessão de Licença - A Novamed Gestão de Clínicas Ltda. sob o CNPJ
22.485.085/0011-50, torna público que requereu à Secretaria Municipal de
Conservação e Meio Ambiente - SCMA, através do processo 23/300.057/2021,
a Licença Ambiental Municipal para atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames complementares, na Rua São Clemente,
185, Blc 01, Loja A, Botafogo, CEP.: 22.260-003, Rio de Janeiro, RJ.
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO CONDOMÍNIO WINGS RESIDENCE
Ref.: Assembleia Geral Extraordinária – Modalidade Virtual
Convocamos os Srs. Coproprietários do Empreendimento Residencial em
construção “WINGS RESIDENCE”, situado na Rua Giocondo Dias, lote M24 do PA 34291 – Barra Bonita – Recreio dos Bandeirantes – RJ, para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Wings
Residence a ser realizada em formato virtual, no dia 15 de abril de
2021, com início às 18:00h em primeira convocação com a presença
da metade dos condôminos e às 18:30 em segunda convocação com
qualquer número de participantes, com transmissão pela plataforma ZOOM, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:1. Apresentação fotográfica da Obra; 2. Apresentação do Cronograma Físico-Financeiro da Obra; 3. Andamento Obra. O Link e senha para
acesso a reunião foram enviados para o e-mail de cadastro. Procedimentos para participação e habilitação dos condôminos e procuradores: 1. A participação de todos os condôminos é permitida, entretanto, somente os condôminos quites com suas obrigações contratuais
poderão votar e serem votados; 2. Os condôminos poderão nomear um
procurador legal para representa-lo na assembleia, desde que a procuração seja encaminhada com 5 (cinco) dias úteis antes da realização do
evento para o endereço eletrônico crc@calper.com.br a fim de analisarmos e validarmos o referido documento internamente; 3. No dia da
assembleia, ao ingressar na plataforma “Zoom” o condômino deverá
renomear seu nome de perfil para seu “nome completo – unidade”,
por exemplo: “João da Silva – 101”. Se o participante for o procurador,
deverá renomear para “Proc. João da Silva – 101” e deverá se apresentar no chat para que seja contabilizada sua participação na lista de
presença; 4. Apenas um dispositivo por unidade poderá acessar a plataforma “ZOOM”, com vídeo ligado e áudio desligado. É importante que o
condômino esteja em local claro, silencioso e adequado ao tipo de reunião. 5. Para a participação da assembleia, a construtora orienta que o
condômino utilize uma estrutura adequada de internet e equipamentos
que suportem a transmissão de vídeo e áudio, o uso de internet banda
larga ou similar. 6. O presidente da assembleia poderá determinar o uso
da ferramenta “enquetes” da plataforma ZOOM no decorrer da transmissão, sempre que julgar necessário.
C45 Empreendimentos Imobiliários LTDA.

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

AVISO AOS ACIONISTAS
DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
O Conselho de Administração da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE
MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., aprovou proposta da Diretoria Executiva,
“ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de
2022, para distribuição de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia, no
montante bruto de R$ 2.899.853,93 (dois milhões, oitocentos e noventa e
nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos),
do qual será deduzido o valor equivalente a 15% (quinze por cento) do
valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da
legislação em vigor, com exceção dos acionistas imunes e/ou isentos, que
deverão comprovar esta condição em até 10 (dez) dias úteis antes da data
designada para o pagamento, enviando documentação comprobatória para:
Postal: WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
S.A., aos cuidados do Diretor de Relação com Investidores, Sr. Álvaro Veras
do Carmo. Endereço: Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, Flamengo,
Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.210-901; Correio Eletrônico (e-mail): alvaro.
carmo@wlm.com.br. Os Juros sobre Capital Próprio serão imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia
referentes ao exercício social do ano de 2021, sem nenhuma remuneração
a título de atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos referidos
juros sobre o capital próprio os Acionistas com posição final de ações da
Companhia em 06 de abril de 2021. O pagamento será efetuado na data
de 26 de abril de 2021. Valor bruto por ação ON (Ordinárias): R$ 0,07552;
Valor bruto por ação PN (preferenciais): R$ 0,08307.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.
Álvaro Veras do Carmo
Diretor de Relações com Investidores

rankings de ações e
fundos da Smartbrain
Por Jorge Priori

A

Smartbrain foi fundada em 2004 e trabalha
com a consolidação de
extratos de investimentos.
Ao processar diariamente
milhares de informações,
a Smartbrain acaba tendo
uma visão diferenciada sobre onde os recursos estão
sendo investidos. Essas
informações dão origem
aos rankings mensais de
preferência de ações e
fundos de investimentos
que são divulgados pela
empresa.
Para entendermos
melhor sobre esse assunto,
conversamos com Cassio
Bariani, CEO da Smartbrain, sobre a organização
dos rankings de preferência
de ações e fundos de investimentos, a ideia que trazem esses rankings e sobre
a visão da empresa sobre o
negócio de consolidação de
investimentos.
Como os rankings de
preferência de ações e
fundos de investimentos
são organizados?
Os rankings mensais das
ações e dos fundos de investimentos preferidos dos
investidores são resultado
do estudo Big Data Smartbrain, que é feito com base
na plataforma de consolidação de investimentos,
que processa diariamente
mais de 210 mil extratos
de investimentos, somando
mais de R$ 120 bilhões de
patrimônio. Portanto, são
informações sobre onde,
de fato, os investidores
estão aplicando o seu dinheiro.
Nos sistemas da Smartbrain são controladas carteiras de investidores dos
segmentos do varejo (uma
participação de 20,53%),
alta renda (46,10%), private (29,25%) e ultra high
(4,12%). E como a maioria
dos investidores analisados
são atendidos por assessores, consultores e gestores
de patrimônio, o levantamento acaba refletindo as
aplicações que foram mais
indicadas por esses profissionais em cada período.
Qual é a ideia desses
rankings?
O objetivo do Big Data
SmartBrain é identificar
tendências de mercado

para que investidores e
profissionais possam se
orientar. O estudo, devido
à sua grande base de dados,
funciona como um “termômetro”, uma referência
do que está acontecendo.
Além dos rankings dos
ativos mais investidos mês
a mês, o Big Data Smartbrain também mostra
como está a alocação média
das carteiras, que significa
a divisão do portfólio dos
investidores entre os tipos
de ativos.
Como a Smartbrain
tem visto o negócio de
consolidação de investimentos? Ele mudou
desde que a empresa foi
fundada?
A Smartbrain, criada
em 2004, é a pioneira no
segmento de consolidação
de investimentos no Brasil.
No início, apenas os profissionais e grandes gestores
de patrimônio utilizavam
um sistema de consolidação como ferramenta de
trabalho para atender seus
clientes. Porém, com o
advento das plataformas
digitais de investimentos e
do interesse crescente dos
investidores por educação
financeira e por informações sobre ativos e aplicações, a demanda por um
sistema próprio de consolidação e gestão de carteiras
tem avançado de forma
acelerada.
Além disso, há uma
evolução na distribuição
de investimentos no país,
com aumento considerável
do número de profissionais
de assessorias de investimentos, empreendedores
que têm necessidade de um
sistema de consolidação
user friendly para o gerenciamento dos clientes e dos
seus pequenos escritórios.
Outro fator importante
que impulsionará o setor
é o Open Banking, que
definirá a forma como
sistemas deverão se integrar. Nesse sentido, a
Smartbrain já trabalha com
APIs há muitos anos e vem
promovendo o processo
de integração para grandes
instituições financeiras –
bancos e corretoras, que
passarão a oferecer carteiras consolidadas também.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
A rede recicla Rio CNPJ nº 11.010.244/0001-71 vem através deste
edital convocar suas cooperativas associadas através de seus representantes para assembleia extraordinária de eleição do período 2021 a
2025 da diretoria. Horário da votação 10:00 100% dos votos, 10:30
50% + 1 e 11:00 qualquer número.

MACIFE S.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ Nº 33.034.208/0001-80 - NIRE 33.300.108.81-5
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Ficam convidados os Srs. Acionistas da MACIFE S.A. Materiais de Construção, a se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede da empresa na Av.
Presidente Vargas, 509 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, no dia 16
de abril de 2021, às 12:00 horas, em primeira convocação e às 12:30 horas,
em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
(i) reforma do Estatuto Social e (ii) outros assuntos de interesse da Sociedade.
Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021. Isabela Romina Albernas Diniz - Diretora.

CNPJ Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE: 3330026228-8

AVISO AOS ACIONISTAS
A FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. (“Companhia”) avisa aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição na sede da Sociedade, na Praia do
Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, os documentos e informações referidos no artigo 133 da Lei nº
6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.
Eugênio Ricardo Araújo Costa
Diretor-Presidente
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Ministério Público Federal
arquiva acusações contra a Vale
Justiça entendeu requerimento como ‘incomodamente inespecífico’

A

mineradora
Vale informou nesta
segunda-feira que,
em 28 de março de 2021, o
Ministério Público Federal
promoveu o arquivamento
da notícia que havia sido
apresentada ao órgão pelo
Sr. Benjamin Steinmetz. Segundo a mineradora, Steinmetz “atribuía falsamente a
executivos da Vale práticas
ilícitas no âmbito do projeto minerário de Simandou,
na República da Guiné”.
Em 30 de abril de 2010, a
Vale e a BSGR, multinacional de exploração de recursos naturais na área de gás,
metal, mineração e energia,
se associaram para criar
uma joint venture e extrair
minério de ferro da mina de
Simandou, na República da
Guiné, Batizada de VGB, a
nova empresa garantiria à
Vale, que já explora a mina

de Carajás no estado brasileiro do Pará, a manutenção
da liderança global na indústria de minério de ferro.
Mas em 2014, a associação
chegou ao fim sem nenhuma
extração de ferro da mina e
com um passivo judicial de
bilhões de dólares. O presidente da Guiné, Alpha Condé, que venceu uma eleição
pra lá de turbulenta meses
depois do nascimento da
VGB, mudou o código de
mineração do país, impôs
novas exigências logísticas
que impactavam fortemente
no orçamento da operação.
Foram revogados os direitos
minerários da VGB, com a
justificativa de que a concessão foi obtida no governo
anterior ao dele graças à prática de corrupção.
A Vale acusou de corrupto
o dono da BSGR, Benjamin
Steinmetz, o Beny, que rom-

peu o negócio e garantiu que
não teria se associado a ele no
projeto africano se desconfiasse de qualquer ato ilegal.
Beny afirmou que os direitos
de exploração da mina foram
obtidos sem quaisquer atos
de corrupção. Mas também
alegou que, quando a Vale se
associou a ele, os dirigentes
da mineradora brasileira desconfiavam, sim, de que havia
ilegalidades na obtenção da
licença para extrair o minério
de ferro, mas preferiram fechar os olhos e seguir com o
acordo.
Arquivamento
Após classificar o requerimento movido contra a Vale como “incomodamente
inespecífico”, o Ministério
Público Federal concluiu que
os documentos apresentados “não contêm elementos

que indiquem sequer em tese a ocorrência de crime de
corrupção ativa ou de tráfico
de influência internacional”,
sendo “conclusão falaciosa e
inconsistente”. O empresário
Steinmetz teria afirmado que
executivos da Vale teriam em
2011 oferecido alguma vantagem indevida a George
Soros.
“A Vale entende que a decisão do Ministério Público
Federal corrobora a lisura e
probidade de sua atuação no
mercado e segue convicta de
que as autoridades brasileiras
reconhecerão que o evidente
objetivo do Sr. Steinmetz é
desviar foco dos processos
de execução de US$ 2 bilhões
movidos pela Vale contra ele
e suas empresas, conforme
sentenças arbitrais e judiciais
proferidas na Inglaterra e
EUA”, disse a mineradora
em comunicado.

Crowdfunding de Investimento: mais de R$ 84 mi em 2020
Parece que o crowdfunding de investimento continua evoluindo no Brasil.
Em 2020, foram captados
R$ 84.401.300, um aumento de 43% em relação aos
R$ 59.043.689 de 2019. O
valor também é 10 vezes
superior aos R$ 8.342.924
captados em 2016, ano anterior à regulamentação es-

pecífica pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).
Os dados da CVM também revelam uma evolução
de 23% no número de investidores, de 6.720 para 8.275,
de 2019 para 2020. No ano
de início da pandemia no país, o número de ofertas lançadas cresceu de 81 para 106, e
de ofertas fechadas com su-

cesso, de 60 para 74.
Na prática, o crowdfunding é baseado em ferramentas eletrônicas, como
a internet. Funciona como
uma espécie de “vaquinha”
virtual e, portanto, possui um âmbito de atuação
mais abrangente, tanto em
relação aos contribuintes
quanto em relação ao uso e

destinação dos recursos arrecadados.
Caderno editado pelo
CVM explica que quando
uma empresa capta recursos utilizando-se do crowdfunding de investimento,
ela na realidade está emitindo títulos que se enquadram no conceito de valor
mobiliário.

GLOBALTECH CONSULTING S/A
CNPJ/MF 06.077.048/0001-84 - NIRE 33.3.0027299-2
Ficam convocados os Senhores Sócios Acionistas da Globaltech Consulting
S/A para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no
dia 29/03/2021 às 10:00 horas, na sede social da companhia localizada à
Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto nº 215 - sala 908 - parte - Tijuca /
Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Aprovação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, referentes
ao Exercício Social encerrado em 31/12/2020; 2) Destinação de Resultados;
3) Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 17 de março de 2021
A Diretoria

FRADE SPOT PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 18.312.180/0001-02 - NIRE 33.3.0032474-7
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01/04/2021 Data, hora e local: Aos 01/04/2021, às 10:00hs, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro,
na Rodovia Governador Mário Covas, km 512, Condomínio FRAD.E, Frade
(Cunhambebe), CEP 23946-017. Convocação e Presença: Independentemente de convocação, nos termos do § 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76,
de 15/12/1976, com a presença dos acionistas representando a totalidade
do capital social da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença
de Acionistas. Mesa: Presidente: Andre Pines; Secretário: Eduardo Ferreira
Pradal. Ordem do Dia: I) Aprovar retificação do aumento de capital social
da Companhia aprovado em AGE de 21/07/2020; II) Aprovar redução do
capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 5° do
Estatuto Social, III) Consolidação do Estatuto da Companhia, IV) Tomar conhecimento da renúncia de membro da Diretoria e V) Lavratura da ata em
forma sumária. Deliberações tomadas por unanimidade, sem quaisquer
ressalvas: DELIBERAÇÃO Nº 1: Em 21/07/2020 foi deliberado pelo aumento de capital no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) com
emissão de 2.000 (duas mil) novas cotas. No entanto o aumento de capital
efetivamente integralizado foi de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil reais) com emissão de 300 (trezentas) novas cotas e com pagamento
integral em 05/02/2021. Neste ato, retificamos a deliberação anterior com
as informações ocorridas. Segue texto efetivo da deliberação: Aprovar o aumento do capital social da Companhia de R$ 188.470.000,00 (cento e oitenta e oito milhões, quatrocentos e setenta mil reais) para R$ 189.970.000,00
(cento e oitenta e nove milhões, novecentos e setenta mil reais) (“Aumento
de Capital”) mediante emissão de 300 (trezentas) novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal (“Ações”), pelo preço total de emissão de
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais), fixado nos termos do art.
170, § 1º da Lei das S.A. As Ações são integralmente subscritas pelo único
acionista da Companhia IZAR – Fundo de Investimento Imobiliário – FII,
fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.646.161/0001-90, administrado por
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade
devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administrador
de carteira de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM
nº 6696, de 21/02/2002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91,
com sede na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640102, neste ato representado na forma de seu regulamento, nos termos do
Boletim de Subscrição anexo à presente ata (Anexo I). DELIBERAÇÃO Nº
2: Foi aprovada a redução do capital da Companhia, nos termos do Art. 173
da Lei 6.404/76, por ser julgado excessivo, no valor de R$ 9.970.000,00
(nove milhões e novecentos e setenta mil reais), passando o capital social
de R$189.970.000,00 (cento e oitenta e nove milhões, novecentos e setenta mil reais) para R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais)
mediante o cancelamento de 1.994 (mil novecentos e noventa e quatro)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas de propriedade
do acionista IZAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com
restituição ao acionista do valor a elas correspondentes de R$ 9.970.000,00
(nove milhões, novecentos e setenta mil reais), para pagamento na forma
do item 2.1 abaixo, sem prejuízo do atendimento aos ritos e exigências
legais aplicáveis, em moeda corrente nacional. 2.1 Foi aprovado que a restituição ao acionista IZAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
do valor correspondente às referidas ações ordinárias canceladas por conta
da redução do capital social ora deliberada se dará até 31 de dezembro
de 2022, em dinâmica a ser acordada entre os acionistas. 2.2 Em virtude
da deliberação acima o caput do Art. 5º do Estatuto Social passa a vigorar
com a redação a seguir transcrita: “O Capital Social da Companhia é de
R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), dividido em 36.000
(trinta e seis mil) ações ordinárias e sem valor nominal”. DELIBERAÇÃO
Nº 3: Foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que
passará a vigorar na forma do Anexo II a esta ata. DELIBERAÇÃO Nº 4:
registrar a renúncia do Diretor FLAVIO JARCZUN KAC eleito em Assembleia Geral Ordinária de 28/02/2020, dando a ele a mais ampla, plena, geral,
irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar a qualquer título
ou tempo. DELIBERAÇÃO Nº 5: Aprovar a lavratura da presente ata de
acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que
foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia e que segue
assinada por todos e pelo presidente e secretário. Assinaturas: Acionistas: IZAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, representado
por seu gestor Polo Capital Real Estate Gestão de Recursos Ltda. Certificamos que a presente é cópia fiel extraída do Livro próprio da Companhia.
Rio de Janeiro, 01 de abril de 2021. Andre Pines - Presidente; Eduardo
Ferreira Pradal - Secretário

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.270.689/0001-08
NIRE: 33.3.0016653-0

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais–R$)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes a caixa
700.924
43.145
–
107.374 Contas a pagar
267.408
316.736
–
402.731
Contas a receber de clientes
443.198
622.606
–
626.012 Arrendamentos
706.219
616.641
–
764.366
Estoques
190.679
66.974
–
73.185 Adiantamento de vendas de exportação
–
637.673
–
637.673
Impostos a recuperar
153.774
99.526
–
99.526 Impostos a recolher
48.962
40.319
–
41.266
Dividendos a receber
329.553
574.641
–
– Dividendos e JCP a pagar
170.000
–
–
–
Transações cash call e billings
310.390
59.578
–
59.578 Transações cash call e billings
169.089
144.734
–
144.734
Outros ativos circulantes
25.386
22.115
–
46.678 Outros passivos circulantes
3.025
818
–
818
Total dos ativos circulantes
2.153.904
1.488.585
–
1.012.353 Total do passivo circulante
1.364.703 1.756.921
– 1.991.588
ATIVO NÃO CIRCULANTE
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Impostos a recuperar
7.608
7.610
–
7.610 Arrendamentos
5.892.030 3.515.963
– 3.931.762
Empréstimos partes relacionadas
–
–
–
22.221.491 Imposto de renda e contribuição social diferido
3.567.258 1.978.247
– 1.978.247
Outros ativos não circulantes
6.026
9.726
–
9.726 Provisões para risco
45.686
42.536
–
42.536
Investimento
–
22.582.815
–
650.688 Provisão para abandono e desmantelamento
1.398.492
842.279
–
842.279
Imobilizado
23.209.700
16.857.032
–
17.694.366 Outros passivos não circulantes
1.481
1.802
–
1.802
Intangível
69.593
53.979
–
53.979 Total do passivo não circulante
10.904.947 6.380.827
– 6.796.626
Total dos ativos não circulantes
23.292.927
39.511.162
–
40.637.860 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Total do ativo
25.446.831
40.999.747
–
41.650.213 Capital social
4.356.698 13.373.761
– 13.373.761
Outros resultados abrangentes
8.511.643 19.197.708
– 19.197.708
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
Dividendos adicionais propostos
25.048
31.289
–
31.289
EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais - R$)
Reserva legal
283.792
259.241
–
259.241
Controladora
Consolidado
Total do patrimônio líquido
13.177.181 32.861.999
– 32.861.999
2020
2019
2020*
2019
25.446.831 40.999.747
– 41.650.213
Receita líquida
4.578.160
5.830.588
4.214.052
5.830.588 Total do passivo e patrimônio líquido
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Custo das vendas
(3.077.121) (3.172.462) (2.822.751) (3.113.722)
(em milhares de reais - R$)
LUCRO BRUTO
1.501.039
2.658.126
1.391.301
2.716.866
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
Controladora
Consolidado
Despesas gerais e administrativa e com vendas
(623.551)
(564.177)
(573.125)
(574.789)
2020
2019
2020*
2019
Despesas com atividades de exploração de petróleo
(147.139)
(433.070)
(114.837)
(433.070) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado de equivalência patrimonial
566.045
653.177
27.192
69.225 Lucro líquido do exercício:
491.019
1.846.178
537.468 1.846.178
Outras receitas operacionais líquidas
244.907
214.994
200.282
214.994 Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido com caixa:
40.262
(129.076)
(460.488)
(723.640) Despesa com imposto de renda e contribuição social
882.623
428.852
935.389
617.749
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
1.541.301
2.529.050
930.813
1.993.226 Depreciações e amortizações
1.974.071
1.286.926 1.999.358 1.440.676
Resultado financeiro líquido
(167.659)
(254.020)
542.044
470.701 Juros sobre empréstimos com partes relacionadas
–
– (691.964) (746.578)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
1.373.642
2.275.030
1.472.857
2.463.927 Juros sobre empréstimos com terceiros
8.469
12.684
8.467
12.684
Imposto de renda e contribuição social
(882.623)
(428.852)
(935.389)
(617.749) Atualização financeira arrendamentos
328.792
271.304
325.474
295.169
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
491.019
1.846.178
537.468
1.846.178 Provisão/Baixa (reversão) de ativos
(18.699)
347.983
(933)
347.983
Lucro diluído por ação–em reais R$
368,14
1.384,18
Provisão para futuro abandono de poços e desmantelamento
44.280
37.203
40.580
37.203
Resultado de equivalência patrimonial
(566.045)
(653.177)
(27.192)
(69.225)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Constituição (reversão) de provisões para riscos
3.245
(9.577)
3.654
(9.577)
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais - R$)
Variação cambial com transações em moeda estrangeira
(226.292)
(52.801) (242.184)
(52.805)
Dividendo
Outros
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Capital
Reserva de
adicional
resultados
Prejuízos
Contas a receber de clientes
363.785
338.294
277.980
352.291
social
Lucros
proposto abrangentes Acumulados
Total
Impostos a recuperar
(39.228)
(24.677)
(55.783)
1.436
Reserva Legal
(104.487)
73.592
20.301
73.963
SALDOS EM 2018
13.373.761
166.932
353.413 17.933.594
– 31.827.700 Estoques
(231.726)
93.677 (269.199)
93.677
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
1.846.178
1.846.178 Transações de cash call e prestação de contas a receber
8.960
(2.351)
11.009
(20.207)
Constituição reserva legal
–
92.309
–
–
(92.309)
– Outros ativos
Dividendos
–
–
(353.413)
–
(823.680) (1.177.093) Aumento (redução) nos passivos operacionais:
(129.780)
(249.288) (208.894) (204.649)
Juros sobre capital próprio
–
–
–
–
(876.226)
(876.226) Contas a pagar
(18.730)
46.189
(17.893)
43.732
Dividendo adicional proposto
–
–
31.289
–
(31.289)
– Impostos a recolher
(24.231)
16.242
(40.422)
16.242
Ajuste de conversão dividendos e resultado
–
–
–
22.674
(22.674)
– Transações de cash call e prestação de contas a pagar
(27.216)
(85.502)
(17.704)
(85.502)
Ajuste de conversão moeda funcional
–
–
–
1.241.440
–
1.241.440 Abandono de campo
1.124
(955)
(134)
(963)
SALDOS EM 2019
13.373.761
259.241
31.289 19.197.708
– 32.861.999 Outras obrigações e contas a pagar
2.719.934
3.720.796 2.587.378 3.989.477
Cisão de investimento
(9.017.063)
–
– (20.935.091)
– (29.952.154) Caixa proveniente das operações
(9.265)
(16.005)
(9.262)
(16.005)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
491.019
491.019 Juros pagos
1.019.993
1.182.671
70.211
159.761
Constituição reserva legal
–
24.551
–
–
(24.551)
– Recebimento de dividendos
–
– (154.550) (186.454)
Dividendos
–
–
(31.289)
–
–
(31.289) Imposto de renda e contribuição social pagos
(95)
(2.867)
354
(2.867)
Juros sobre capital próprio
–
–
–
–
(300.000)
(300.000) Pagamentos de provisões de riscos
3.730.567
4.884.595 2.494.131 3.943.912
Dividendo adicional proposto
–
–
25.048
–
(25.048)
– Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Ajuste de conversão dividendos e resultado
–
–
–
141.420
(141.420)
– FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(1.471.560) (1.763.843) (1.003.786) (1.775.154)
Ajuste de conversão moeda funcional
–
–
– 10.107.606
– 10.107.606 Aquisição de imobilizado
–
–
639.770 1.126.385
SALDOS EM 2020
4.356.698
283.792
25.048
8.511.643
– 13.177.181 (Aumento) redução de capital em controladas (coligadas)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento
(1.471.560) (1.763.843) (364.016) (648.769)
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais - R$)
Captação de empréstimos
2.551.903
2.966.114 2.539.552 2.966.114
Controladora
Consolidado
Pagamentos de empréstimos
(3.282.857) (3.244.252) (3.270.284) (3.244.252)
2020
2019
2020*
2019
Pagamento de arrendamento
(833.703)
(624.926) (918.545) (771.785)
Lucro líquido do exercício
491.019 1.846.178
537.468 1.846.178 Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio
(125.872) (1.977.050) (125.895) (1.977.050)
Itens que não serão reclassificados para a demonstração de resultado:
IRRF sobre juros sobre o capital próprio pagos
(46.951)
(148.901)
(17.192) (148.901)
Ajustes de conversão sobre saldos em moeda funcional (CPC 02)
10.249.026 1.264.114 10.588.079 1.264.114 Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(1.737.480) (3.029.015) (1.792.364) (3.175.874)
Outros resultados abrangentes
10.249.026 1.264.114 10.588.079 1.264.114 Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa
521.527
91.737
337.751
119.269
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
10.740.045 3.110.292 11.125.547 3.110.292 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
43.145
25.384
107.374
96.471
* O saldo consolidado de 2020 contempla o período de 01 de janeiro a 30 de novembro de 2020, pela cisão do investimento da Efeitos cambiais sobre saldos de caixa em moeda estrangeira
136.252
(73.976)
180.256 (108.366)
Companhia.
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
700.924
43.145
625.381
107.374
DIRETORIA: Mariano Carlos Ferrari; Lorena Dominguez Espido; Liu Wenfeng; Lianhua Zhang; Gilberta Maria Lucchesi. CONTADOR: Sandro Cruz Henriques CRC-RJ-106376/O-7 CPF: 074.056.207-01
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ATE III Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº 07.002.685/0001-54

A Administração da ATE III Transmissora de Energia S.A. (“ATE III” ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores acionistas o
relatório da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do
respectivo relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020.
A Companhia
A ATE III é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída no exercício de 2004, que tem por objeto principal a exploração da concessão de
serviços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de
energia elétrica nos estados do Pará e do Tocantins, proveniente do Leilão
ANEEL n° 001/2006.
A ATE III é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.
(“Taesa”).
Desempenho Financeiro - R$ mil
2020
2019
Receita operacional líquida
84.970
73.841
EBITDA
74.046
56.379
Margem EBITDA
87,14%
76,35%

Relatório da Administração
Desempenho Financeiro - R$ mil
2020
2019
Reconciliação do EBITDA
Lucro líquido do exercício
62.682
48.150
Depreciação e amortização
250
211
Resultado financeiro
(2.701)
(2.294)
Imposto de renda e contribuição social
12.815
10.312
EBITDA
74.046
56.379
EBITDA - É o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras líquidas e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é reconhecido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa um fluxo de
caixa para os exercícios apresentados, e não deve ser considerado como um
lucro líquido alternativo, tampouco é indicador de desempenho.
Governança Corporativa
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da
ATE III e procura implantar na concessão os mesmos princípios de Governança Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do Grupo.
Política de Qualidade
A ATE III, respaldada pela Alta Administração, manifesta seu compromisso

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Nota
Explicativa
2020
2019 01/01/2019
Explicativa
2020
2019 01/01/2019
(Reapre- (Reapre(Reapre- (Reapresentado) sentado)
Ativos
sentado) sentado) Passivos
Passivos circulantes
Ativos circulantes
1.425
3.935
1.955
Caixa e equivalentes de caixa
4
122.912
6.850
1.239 Fornecedores
8
4.068
3.545
4.244
Títulos e valores mobiliários
5
- 45.539
159.489 Taxas regulamentares
Impostos e contribuições sociais
9
12.102
8.662
5.651
Contas a rec. de concessionárias
7
270
252
e permissionárias
12.519
6.432
10.446 Passivo de Arrendamento
1.837
1.656
1.527
Ativo de contrato de concessão
6
98.246 95.987
92.324 Outras contas a pagar
19.702 18.050
13.377
Impostos e contribuições sociais
9
2.163
6.451
6.616 Total dos passivos circulantes
Outras contas a receber
718
1.706
2.366 Passivos não circulantes
919
954
109 Impostos e contribuições sociais
Outros ativos
10
47.558 46.097
42.429
237.477 163.919
272.589 diferidos
Total dos ativos circulantes
Tributos diferidos
11
41.709 45.924
49.764
Ativos não circulantes
Passivo de arrendamento
7
306
491
Contas a rec. de concessionárias
13
1.611
1.611
1.454
e permissionárias
876
817
817 Provisão para contingências
972
2.133
2.891
Impostos e contribuições sociais
26 Outras contas a pagar
Total dos passivos não circulantes
92.156 96.256
96.538
Depósitos judiciais
4.052
3.911
3.754 Total dos passivos
111.858 114.306
109.915
Ativo de contrato de concessão
6
418.516 463.278
505.729 Capital social
448.500 448.500
588.500
Outras contas a receber
2.064
827
834 Reserva de lucros
106.350 93.607
84.350
Direito de uso
7
515
695
- Dividendos adicionais propostos
1.080
31.620
53
37
- Prejuízos acumulados
Imobilizado
(3.155) (24.009)
(30.636)
426.076 469.565
511.160 Total do patrimônio líquido
Total dos ativos não circulantes
14
551.695 519.178
673.834
663.553 633.484
783.749 Total dos passivos e do patrimônio líquido 663.553 633.484
Total dos ativos
783.749
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Nota
Capital Reservas de lucros
Dividendos
Prejuízos
Explicativa
social Legal Incentivo fiscal adicionais propostos acumulados
Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019 (Reapresentado)
588.500
84.350
31.620
(30.636) 673.834
Redução de capital
(140.000)
- (140.000)
Aprovação de dividendos adicionais propostos - AGO de 30/04/2019
(31.620)
- (31.620)
Dividendos Intercalares pagos
(31.186) (31.186)
Lucro líquido do exercício
48.150
48.150
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal
876
(876)
Reserva de incentivo fiscal
9.257
(9.257)
Dividendos adicionais propostos
1.080
(1.080)
Compensação de prejuízos acumulados
- (876)
876
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Reapresentado)
14
448.500
93.607
1.080
(24.009) 519.178
Aprovação de dividendos adicionais propostos - AGO de 30/04/2019
(1.080)
- (1.080)
Dividendos Intercalares pagos
(30.085) (30.085)
Lucro líquido do exercício
63.682
63.682
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal
- 1.984
(1.984)
Reserva de incentivo fiscal
12.743
(12.743)
Compensação de prejuízos acumulados
- (1.984)
1.984
Saldos em 31 de dezembro de 2020
14
448.500
106.350
(3.155) 551.695
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A
A ATE III Transmissora de Energia S.A. (“ATE III” ou “Companhia”) é uma taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão
sociedade anônima de capital fechado, constituída no exercício de 2004, que é estabelecida na data do leilão de cada contrato de concessão. Quando o Potem por objeto social explorar concessões de serviços públicos de transmis- der Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia tem direito a resão de energia elétrica, prestados mediante a implantação, a construção, a ceber, a quantia escriturada do ativo de contrato de concessão é ajustada para
operação e a manutenção de instalações de transmissão, incluindo serviços refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despede apoio e administrativos, necessários à transmissão de energia elétrica, se- sa no resultado. Quando a concessionária presta serviços de implementação da
gundo os padrões estabelecidos na legislação e nos regulamentos em vigor. A infraestrutura é reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os resCompanhia detém a concessão para construção, operação e manutenção das pectivos custos relativos aos serviços de implementação da infraestrutura à melinhas de transmissão e subestação em 500 kV e 230 kV da interligação Norte- dida que são incorridos, adicionados da margem estimada para cada projeto,
-Sul III, trecho I, bem como das demais instalações necessárias às funções de considerando a estimativa da contraprestação com parcela variável. Quando a
medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação e apoio, concessionária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a
nos termos do Decreto de Outorga de Concessão, de 3 de abril de 2006, e receita pelo preço justo preestabelecido, que considera os custos incorridos,
do Contrato de Concessão nº 001/2006 firmado com a Agência Nacional de bem como a margem de lucro estimada, à medida que os serviços são prestaEnergia Elétrica - ANEEL em de 27 de abril de 2006, por um prazo de 30 anos. dos. A receita de operação e manutenção sofrerá alteração em função da inflaA construção da linha de transmissão foi iniciada em agosto de 2006 e conclu- ção, conforme índice de atualização previsto em contrato de concessão, Índice
ída em maio de 2008. A ATE III é uma controlada da Transmissora Aliança Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. b) Avaliação de instrumentos finande Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e de acordo com o previsto no Contrato ceiros – São utilizadas premissas e técnicas de avaliação que incluem informade Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista controlador, ções que não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o
possui o compromisso de garantir que todas as obrigações e encargos esta- valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros, bem como a anábelecidos no referido contrato sejam cumpridos.
lise de sensibilidade dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tributos 2. BASE DE PREPARAÇÃO
Existem incertezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras complexos e ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As natureza de longo prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas
demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 1º de abril de adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futu2021. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas ros na receita e despesa de impostos, já registradas. São constituídas provina legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as sões, quando aplicável, com base em estimativas para possíveis consequêninterpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - cias de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições
CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Todas as in- em que atua, baseadas em diversos fatores, tais como experiência de auditorias
formações relevantes das demonstrações financeiras estão sendo evidencia- fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela
das, e correspondem às informações utilizadas na gestão da Companhia. 2.2. entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de renda e
Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com contribuição social diferidos – São registrados ativos relacionados a impostos
base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre as bases contábeis de
pelo valor justo e dos instrumentos financeiros não derivativos, mensurados ativos e passivos e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigente.
pelo valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e de apresenta- Os impostos e contribuições diferidos ativos são reconhecidos à medida em que
ção: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda é esperada a geração de lucro tributável futuro suficiente com base em projefuncional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em ções elaboradas pela Administração. Essas projeções incluem hipóteses relareais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado cionadas ao desempenho da Companhia e fatores que podem diferir das estide outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das mativas atuais. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são
demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Ad- revisados a cada data de relatório e reduzidos à medida que sua realização não
ministração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação seja mais provável. e) Provisões para riscos trabalhistas e cíveis - A Companhia
de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constidespesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas tuídas para todos os riscos referentes a processos judiciais que representam
e premissas são revisadas de uma maneira contínua. Revisões com relação às perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarrevisadas. As principais áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) quia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos triAtivo de contrato de concessão - A Companhia efetua análises que envolvem o bunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos
julgamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabi- assessores jurídicos externos. 2.5. Informações por segmento: A Companhia
lidade da interpretação de contratos de concessão, determinação e classifica- atua somente no segmento de transmissão de energia elétrica e realiza atividação de receitas por obrigação de performance (implementar a infraestrutura, de de disponibilização da rede básica com base no contrato celebrado com o
operar e manter). A Administração da Companhia avalia o momento de reco- ONS, denominado Contrato de Uso do Sistema de Transmissão – CUST. 2.6.
nhecimento dos ativos das concessões com base nas características econômi- Reapresentação dos valores correspondentes: A Comissão de Valores Mocas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato de concessão se origina biliários – CVM, através do Ofício Circular nº 04/2020 de 1º de dezembro de
na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e imple- 2020, forneceu orientação quanto a aspectos relevantes do CPC 47 e do CPC
mentar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo 48 para as companhias transmissoras de energia elétrica principalmente relado tempo do projeto. O ativo de contrato de concessão é registrado em contra- cionados a: (i) determinação e atribuição de margem de implementação da inpartida a receita de implementação da infraestrutura, que é reconhecida com fraestrutura ao longo do período das obras; (ii) aplicação de taxa implícita de
base nos gastos incorridos, acrescidos de margem de construção. A parcela do desconto os ativos dos contratos de concessão; (iii) orientação quanto a classiativo de contrato de concessão indenizável final é identificada quando a imple- ficação dos ativos da Lei 12.783 – SE como Ativo de contrato; (iv) segregação
mentação da infraestrutura é finalizada. A margem de lucro atribuída a obriga- em rubrica especifica na Demonstração de Resultado da receita de remuneração de performance de implementação da infraestrutura é definida com base ção dos ativos da concessão; e (v) reconhecimento dos impactos da Revisão
nas melhores estimativas e expectativas da Administração sobre os projetos Tarifária Periódica (RTP) em função de alteração na base regulatória (BRR) ou
implementados pela Companhia, onde são levados em consideração diversos na taxa de remuneração de capital (WACC regulatória) em rubrica abaixo da
fatores, como (i) características e complexidade dos projetos, (ii) cenário macro- margem operacional. A Companhia adequou suas práticas contábeis em relaeconômico e (iii) expectativa de investimentos e recebimentos. A margem de ção ao seu ativo de contrato, revisando suas estimativas e julgamentos sobre a
lucro para atividade de operação e manutenção da infraestrutura de transmis- margem e taxa de remuneração do projeto (taxa implícita), visto que no modelo
são é determinada em função da observação de receita individual aplicados em anterior utilizava a WACC regulatória estabelecida pela ANEEL. Com isso, a
circunstâncias similares observáveis, nos casos em que a Companhia tem direi- Companhia identificou os seguintes impactos, líquidos de impostos: (i) R$4.441
to exclusivamente, ou seja, de forma separada, à remuneração pela atividade para o exercício de 2019, registrados no resultado do exercício; e (ii) R$53.778
de operar e manter, conforme CPC 47 – Receita de contrato com o cliente e os negativos para exercícios anteriores, registrados no Patrimônio Líquido. Com
custos incorridos para a prestação de serviços da atividade de operação e ma- base nas orientações emanadas pelo “CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança
nutenção. A taxa aplicada ao ativo de contrato de concessão reflete a taxa im- de Estimativa e Retificação de Erro”, a partir de 1º de janeiro de 2019, a Complícita do fluxo financeiro de cada projeto e representa a melhor estimativa da panhia apurou os impactos e reapresentou cada uma das linhas afetadas na
Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura demonstração financeira de períodos anteriores, da seguinte forma:

Balanço Patrimonial
Ativo
Outros ativos circulantes não afetados
Total do Ativo Circulante
Ativo de contrato de concessão
Outros ativos não circulantes não afetados
Total do Ativo Não Circulante
Total do Ativo
Passivo
Outros passivos circulantes não afetados
Total do Passivo Circulante
Impostos e contribuições diferidos
Tributos diferidos
Outros passivos não circulantes não afetados
Total do Passivo Não Circulante
Capital social
Reserva de lucros
Dividendos adicionais propostos
Prejuízos acumulados
Total do Patrimônio Líquido
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

31/12/2019
31/12/2019
(Publicado) (Reapresentado)

Impactos

01/01/2019
01/01/2019
(Publicado) (Reapresentado)

Impactos

163.919
163.919
545.650
6.287
551.937
715.856

163.919
163.919
463.278
6.287
469.565
633.484

(82.372)
(82.372)
(82.372)

272.589
272.589
595.516
5.431
600.947
873.536

272.589
272.589
505.729
5.431
511.160
783.749

(89.787)
(89.787)
(89.787)

18.050
18.050
71.513
53.543
4.235
129.291
448.500
118.935
1.080
568.515
715.856

18.050
18.050
46.097
45.924
4.235
96.256
448.500
93.607
1.080
(24.009)
519.178
633.484

(25.416)
(7.619)
(33.035)
(25.328)
(24.009)
(49.337)
(82.372)

13.377
13.377
70.133
58.069
4.345
132.547
588.500
107.492
31.620
727.612
873.536

13.377
13.377
42.429
49.764
4.345
96.538
588.500
84.350
31.620
(30.636)
673.834
783.749

(27.704)
(8.305)
(36.009)
(23.142)
(30.636)
(53.778)
(89.787)

com a qualidade, declarando como diretrizes globais da Companhia o completo atendimento dos requisitos do cliente, o comprometimento com a melhoria
contínua e a excelência no sistema de gestão da qualidade, direcionadas à
execução dos serviços de operação e manutenção de transmissão de energia
elétrica.
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações
financeiras da Companhia e com a opinião dos auditores independentes da
Companhia expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020.
Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY
Brasil”) para prestação de serviços de auditoria independente para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2020 pelo valor de R$63 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à
auditoria externa dos seus auditores independentes visam assegurar que não
haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substanciam nos princípios que preservam a independência do auditor.
Demonstração do resultado para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares
de reais – R$, exceto o lucro por ação)
Nota
explicativa

2020

2019
(Reapresentado)
46.711 32.474
38.259 41.367
84.970 73.841
(2.819) (2.655)
(4.939) (2.029)
(707) (9.903)
(250)
(211)
(462)
(293)
(9.177) (15.091)
75.793 58.750
(10)
(799) (1.063)
(1.198) (1.509)
(1.997) (2.582)
73.796 56.168
3.106
2.566
(405)
(272)
2.701
2.294
76.497 58.462
(11.354) (6.644)
(1.461) (3.668)
(12.815) (10.312)
63.682 48.150

Receita de correção monetária do ativo de contrato de
concessão, operação e manutenção e outras, líquidas
Remuneração do ativo de contrato de concessão
Receita operacional líquida
19
Pessoal
Serviços de terceiros
Material
Depreciação e amortização
Outros custos operacionais, líquidos
Custos operacionais
20
Lucro Bruto
Pessoal
Serviços de terceiros
Outras despesas operacionais, líquidas
Despesas operacionais
20
Lucro antes das receitas e despesas financeiras,
líquidas dos impostos e das contribuições
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
21
Lucro antes dos impostos e das contribuições
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social
15
Lucro líquido do exercício
Lucro por Ação
Lucro por ação - básico e diluído (em R$)
18
0,14199 0,10736
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
2020
2019
(Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
63.682
48.150
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
63.682
48.150
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do fluxo de caixa
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
Nota
explicativa
2020
2019
(Reapresentado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
62.682
48.150
Ajustes para:
Depreciação e amortização
7 e 20
25
Amortização de direito de uso
7 e 20
225
211
Provisões para contingências
13
168
Remuneração do ativo de contrato de
concessão
6 e 19
(38.259) (41.367)
Correção monetária do ativo de contrato
de concessão
6 e 19
(18.170) (16.473)
Receita de implementação de infraestrutura
6 e 19
(41)
759
Receita de aplicação financeira
21
(2.091) (2.368)
Imposto de renda e contribuição social
15
12.815
10.312
Tributos diferidos
19
(4.215) (3.840)
Juros passivo de arrendamento
7 e 21
52
65
Provisão de parcela variável
(1.662)
1.061
Custo de implementação de infraestrutura
20
(753)
12.361 (4.075)
Variações nos ativos e passivos:
Redução no saldo do ativo de contrato de
concessão
6
98.973
95.870
(Aumento) Redução no saldo de clientes
(4.484)
2.952
Redução (aumento) nos impostos e contribuições
2.131
(607)
sociais ativos, líquido dos passivos
(Aumento) nas outras contas a receber, depósitos
(352)
(335)
judiciais e outros ativos
(Aumento) Redução nos fornecedores
(2.510)
2.733
Aumento (redução) nas taxas regulamentares
523
(699)
Aumento (redução) nas outras contas a pagar
(982)
(640)
93.299
99.274
Caixa gerado pelas atividades operacionais
105.660
95.199
Imposto de renda e contribuição social pagos
(5.756) (2.836)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
99.904
92.363
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Redução no saldo de títulos e valores mobiliários
47.630 116.319
(Adições) no imobilizado e intangível
(43)
(37)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento
47.587 116.282
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de passivo de arrendamento
7
(264)
(228)
Redução de Capital
- (140.000)
Dividendos pagos
12
(31.165) (62.806)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de
financiamento
(31.429) (203.034)
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
116.062
5.611
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
4
6.850
1.239
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
4
122.912
6.850
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
116.062
5.611
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

31/12/19 31/12/19
(Publi- (ReapreDemonstração do Resultado do exercício
cado) sentado) Impactos
Receita de correção monetária do ativo de
contrato de concessão, operação e
manutenção e outras, líquidas
35.247
32.474
(2.773)
Remuneração do ativo de contrato
de concessão
31.865
41.367
9.502
Receita Operacional Líquida
67.112
73.841
6.729
Custos operacionais
(15.091) (15.091)
Resultado Bruto
52.021
58.750
6.729
Despesas operacionais
(2.582)
(2.582)
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras, líquidas, e dos impostos e
contribuições
49.439
56.168
6.729
Resultado financeiro
2.294
2.294
Resultado antes dos impostos
e contribuições
51.733
58.462
6.729
Impostos e contribuições
(8.024) (10.312)
(2.288)
Resultado líquido do exercício
43.709
48.150
4.441
Demonstração do resultado abrangente
31/12/19 31/12/19 Impactos
(Publi- (Reaprecado) sentado)
Resultado do exercício
43.709
48.150
4.441
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
43.709
48.150
4.441
Demonstração da Mutação do Patrimônio
31/12/19 31/12/19 Impactos
Líquido
(Publi- (Reaprecado) sentado)
Saldos em 1º de janeiro de 2019
727.612 673.834 (53.778)
Resultado líquido do exercício
43.709
48.150
4.441
Outros itens não afetados
(202.806) (202.806)
Total do Patrimônio Líquido
568.515 519.178 (49.337)
ImpacFluxo de Caixa
31/12/19 31/12/19
tos
(Publi- (Reaprecado) sentado)
Resultado líquido do exercício
43.709 48.150 4.441
Remuneração do ativo de contrato de concessão (31.865) (41.367) (9.502)
Correção monetária do ativo de contrato de
concessão
(18.560) (16.473) 2.087
Impostos e contribuições
8.024 10.312 2.288
Tributos diferidos
(4.526) (3.840)
686
Outros itens não afetados
95.581 95.581
Fluxo de caixa operacional
92.363 92.363
Fluxo de caixa de investimento
116.282 116.282
Fluxo de caixa de financiamento
(203.034) (203.034)
Aumento líquido caixa e equivalentes de caixa
5.611
5.611
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita
Os concessionários devem registrar e mensurar a receita dos serviços que
prestam obedecendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 – Receita de
Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumentos Financeiros, mesmo quando
prestados sob um único contrato de concessão. As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando for possível identificar
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os direitos; (iii) quando houver substância comercial; e (iv) quando for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de
implementação da infraestrutura - Serviços de implementação, ampliação,
reforço e melhorias de instalações de transmissão de energia elétrica. As
receitas de implementação de infraestrutura são reconhecidas conforme os
gastos incorridos, acrescidos de margem. A receita de implementação de
infraestrutura é reconhecida em contrapartida ao ativo de contrato, porém o
recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação
de performance de operar e manter. Mensalmente, à medida que a Companhia opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo contratual equivalente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de performance de construir, torna-se um ativo financeiro (contas a receber de
concessionárias e permissionárias), pois nada mais além da passagem do
tempo será requerida para que o referido montante seja recebido. b) Remuneração do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraestrutura de transmissão, e considera as especificidades de cada
projeto de reforço, melhorias e leilões. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão e é determinada no início do
projeto e não sofre alterações posteriores. A taxa implícita utilizada pela
Companhia incide sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa em 7,58% ao ano. c) Receita de correção monetária do
ativo de contrato de concessão – Correção reconhecida a partir da operacionalização do empreendimento com base no índice de inflação definido para
cada contrato de concessão. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia
elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionalização do empreendimento. Esta receita é calculada levando em consideração os custos
incorridos na realização da obrigação de desempenho, acrescidos de margem. 3.2. Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é reconhecida no resultado, por meio do método dos juros efetivos. 3.3.
Instrumentos financeiros: a) Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Os instrumentos financeiros são classificados em três categorias:
mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”).
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende
das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio
para a gestão destes ativos financeiros. A Companhia apresenta seus instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo
por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos
financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor
justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente
pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor
justo por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam
“exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os
ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A
receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva,
exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria
imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”) - O modelo de perdas esperadas é aplicado aos ativos financeiros
mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A
baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos
a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais
sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em
tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo
separado. b) Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como VJR quando são mantidos para negociação ou designados ao
valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo
empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos. 3.4. Provisões para riscos trabalhistas e cíveis:
Uma provisão é reconhecida, em virtude de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de
maneira confiável e é provável que um recurso econômico venha a ser exigido para liquidar a obrigação. A despesa relativa à constituição de qualquer
provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer
reembolso. 3.5. Subvenção e assistência governamentais: Visam compensar as despesas incorridas e são reconhecidas no resultado em uma
base sistemática, no mesmo período em que as despesas relacionadas são
incorridas. O reconhecimento contábil dessa redução ou isenção tributária
como subvenção para investimento é efetuado registrando-se o imposto total no resultado como se devido fosse, em contrapartida à receita de subvenção equivalente, a serem demonstrados um deduzido do outro. Os valores registrados no resultado são destinados à reserva de incentivo fiscal no
patrimônio líquido, na destinação do resultado do exercício. 3.6. Imposto de
renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do
exercício correntes e diferidos são calculados com base no lucro real, à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240, para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável
para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação
de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30%
do lucro tributável anual. Os impostos correntes são os impostos a pagar ou
a receber esperados sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, às
taxas de impostos determinadas ou substantivamente determinadas na data
de competência das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar de exercícios anteriores. Os impostos correntes e diferidos
são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. Os impostos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis
e os correspondentes valores usados para fins fiscais. Os impostos diferidos
são mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas alíquotas vigentes
na data de apresentação das demonstrações financeiras. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas
quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos à medida que sua realização não seja mais provável. 3.7. Lucro por
ação: O lucro por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e da média ponderada das
ações em circulação no respectivo exercício. O lucro por ação diluído é
calculado considerando o efeito de instrumentos dilutivos, quando aplicável.
3.8. Arrendamentos: A Companhia avalia, na data de início do contrato de
aluguel, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um
período de tempo em troca de contraprestação. A Companhia como arrendatária aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para
todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. A Companhia reconhece os passivos
de arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de
direito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes. a)
Ativos de direito de uso: A Companhia reconhece os ativos de direito de uso
na data de início do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados
ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos
passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o
valor dos passivos de arrendamento reconhecidos mensurados pelo valor
presente, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos
realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente,
pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada
dos ativos. b) Passivos de arrendamento: A Companhia determina o prazo
não cancelável de um arrendamento avaliando as opções de prorrogação e
de rescisão do contrato de arrendamento, considerando a razoabilidade de
exercer ou não quaisquer dessas opções. Na data de início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo
valor presente dos pagamentos a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos
(incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento
que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos
sob garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamento incluem
ainda o preço de exercício de uma opção de compra razoavelmente certa de
ser exercida pela Companhia e pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir a Companhia exercendo a
opção de rescindir o arrendamento. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a sua taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juros implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do passivo
de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido
para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futuros
resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar
tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma
opção de compra do ativo subjacente. c) Arrendamentos de curto prazo e de
ativos de baixo valor: A Companhia opta pela aplicação da isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto
prazo (ou seja, arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou
inferior a 12 meses a partir da data de início e que não contenham opção de
compra ou renovação). Também aplica a concessão de isenção de reconhecimento de arrendamento para o qual o ativo subjacente é de baixo valor
(valores iguais ou inferiores a US$5 mil). Os pagamentos de arrendamento
de curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento.
3.9. Normas e interpretações novas e revisadas: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de
emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a
seguir. A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas
e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. Alterações ao IAS 1:
Classificação de passivos como circulante ou não circulante - Em janeiro de
2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato

ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo
como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: (i) O que significa um direito de postergar a liquidação; (ii) Que o direito de postergar
deve existir na data-base do relatório; (iii) Que essa classificação não é
afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação; (iv) Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo
não afetariam sua classificação. As alterações são válidas para períodos
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o impacto que as alterações
terão na prática atual e se os contratos de empréstimo existentes podem
exigir renegociação.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2020
2019
Caixa e bancos
16
19
Aplicações financeiras
122.896
6.831
122.912
6.850
Taxa de rentabilidade anual acumulada
2020
2019
CDB e Operações Compromissadas
101,14% do CDI 104% do CDI
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e
aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem
restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de
caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
2020
2019
Fundo de investimentos
FIC de FI Pampulha
45.539
Ativo circulante
45.539
Taxa de rentabilidade acumulada
FIC de FI Pampulha
- 103,08% do CDI
Os títulos e valores mobiliários referem-se às aplicações financeiras de operações contratadas em instituições financeiras nacionais a preços e condições
de mercado, 100% por meio do FIC de FI Pampulha fundos não exclusivos,
administrados e geridos pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem característica de renda fixa e segue a política de “aplicações” da Companhia.
Os recursos destinados ao fundo de investimento são alocados somente em
emissões públicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco
de crédito, com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades
dos fluxos de caixa dos cotistas.
6. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
31/12/19
Linha de
(Reapre- Adi- Remu- Correção Recebitransmissão
sentado) ção neração Monetária mento 31/12/20
Colina do Tocantins
- TO/Marabá - PA/
559.265 41 38.259
18.170 (98.973) 516.762
Paraupebas – PA
Circulante
95.987
98.246
Não circulante
463.278
418.516
01/01/19 Adi31/12/19
Linha de
(Reapre- ção Remu- Correção Recebi- (Reapretransmissão
sentado)
(*) neração Monetária mento sentado)
Colina do Tocantins
- TO/Marabá - PA/
598.053 (759) 41.367
16.473 (95.869) 559.265
Paraupebas – PA
Circulante
92.324
95.987
Não circulante
505.729
463.278
(*) A Companhia entende que os investimentos realizados em melhorias nos
exercícios anteriores a 2019 não terão recebimento de RAP, mediante a este
entendimento, a Companhia realizou a reversão do montante de R$753 para
o custo de O&M.
Principais características dos contratos de concessão: RAP - A prestação do
serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Faturamento da receita
de operação, manutenção e implementação da infraestrutura- Pela disponibilização das instalações de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito, nos primeiros 15 anos de operação comercial, ao faturamento
anual de operação, manutenção e implementação da infraestrutura, reajustado e revisado anualmente. A partir do 16º ano de operação comercial, o faturamento anual de operação, manutenção e implementação da infraestrutura da
transmissora será de 50% do 15° estendendo-se, desta forma, até o término
do prazo final da concessão. Parcela variável - A receita de operação, manutenção e implementação da infraestrutura estará sujeita a desconto, mediante
redução em base mensal, refletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme metodologia disposta no CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5%
da receita anual de operação, manutenção e implementação da infraestrutura
da transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês
da ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa,
aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de
1998, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento
anual de operação, manutenção e construção dos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. Extinção da concessão e reversão de bens vinculados - O advento do termo final do contrato de concessão determina, de pleno
direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma nova transmissora.
A extinção da concessão determinará, de pleno direito, a reversão, ao Poder
Concedente, dos bens vinculados ao serviço, procedendo-se aos levantamentos e as avaliações, bem como à determinação do montante da indenização
devida à transmissora, observados os valores e as datas de sua incorporação
ao sistema elétrico. O valor da indenização dos bens reversíveis será aquele
resultante de inventário realizado pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu pagamento será realizado com os recursos da Reserva
Global de Reversão - RGR. A Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente pelas concessões das linhas de transmissão de energia, por
meio de investimentos adicionais, quando da reversão dos bens vinculados
ao serviço público de energia elétrica. A Administração entende que a melhor
estimativa para o valor de indenização é o valor residual contábil do ativo
imobilizado. Renovação - A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a
continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá ser
prorrogado por, no máximo, igual período, mediante requerimento prévio da
transmissora. Aspectos ambientais - A transmissora deverá construir, operar e
manter as instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos
ambientais aplicáveis e adotando todas as providências necessárias com o
órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco,
e cumprir todas as suas exigências. Descumprimento de penalidades - Nos
casos de descumprimento das penalidades impostas por infração, notificação
ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a
prestação de serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, na
forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades da transmissora perante o Poder Concedente, a
ANEEL, os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, a ANEEL poderá propor a desapropriação do
bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor
mínimo definido para o leilão será o montante líquido da indenização que seria
devida no caso de caducidade. Aos controladores será transferido do mon-

tante apurado, o valor equivalente às respectivas participações. Estrutura de
formação da RAP – A Companhia é remunerada pela disponibilidade de suas
instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica, da Rede Básica de
Fronteira e das Demais Instalações de Transmissão - DIT, não estando vinculadas à carga de energia elétrica transmitida, mas sim ao valor homologado
pela ANEEL quando da outorga do contrato de concessão. A remuneração
pelas DIT que não pertencem à Rede Básica é feita por meio de uma tarifa
definida pela ANEEL.
• Resoluções homologatórias emitidas pela ANEEL
Ciclo 2020-2021
Ciclo 2019-2020
Ciclo 2019-2019
Resolução 2.725 de
Resolução 2.565 de
Resolução 2.408 de
14/07/2020
25/06/2019
28/06/2018
Período: de 01/07/2020 Período: de 01/07/2019 Período: de 01/07/2018
a 30/06/2021
a 30/06/2020
a 30/06/2019
RAP
PA
Total
RAP
PA
Total
RAP
PA
Total
127.711 (724) 126.987 125.389 (4.507) 120.882 119.808 (4.360) 115.448
7. ARRENDAMENTO
A Companhia possui contratos de arrendamento de automóveis. Os prazos
de arrendamento variam entre 12 e 36 meses. Não existem contratos de arrendamento que contemplam opções de renovação e rescisão, além de pagamentos variáveis de arrendamento. A Companhia, também, possui arrendamentos com prazos iguais ou inferiores a 12 meses e arrendamentos cujo
ativo adjacente é de baixo valor. Para esses casos, a Companhia aplica as
isenções de reconhecimento de arrendamento de curto prazo e arrendamento
de ativos de baixo valor. a) Direito de Uso: Os ativos de direito de uso foram
mensurados pelo custo, composto pelo valor da mensuração inicial do passivo
de arrendamentos.
Adição por DepreAjuste por
Direito de Uso
2019 novos contratos ciação remensuração 2020
695
(225)
45 515
Automóveis
Ativo Não
Circulante
695
(225)
45 515
Adoção inicial
Direito de Uso
CPC 06 (R2) Amortização
2019
Automóveis
906
(211)
695
Ativo Não Circulante
906
(211)
695
b) Passivo de arrendamento: Os passivos de arrendamento reconhecidos
foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros.
Passivo de
Juros do
ContraAjuste por
Arrendamento
2019 período prestação paga remensuração 2020
Automóveis
743
52
(264)
45 576
743
52
(264)
45 576
Circulante
252
270
Não circulante
491
306
Passivo de
Adoção inicial
Juros
Arrendamento
CPC 06 (R2)
incorridos
Pagamentos 2019
Automóveis
906
65
(228) 743
906
65
(228) 743
Circulante
252
Não circulante
491
Abaixo são apresentadas as análises dos vencimentos dos passivos de
arrendamento:
Até 1 De 2 a 3 De 4 meses De 1 a 5
Mais
mês meses
a 1 ano
anos de 5 anos Total
Automóveis
22
45
202
359
- 628
Os montantes reconhecidos no resultado são apresentados abaixo:
2020
2019
Despesas de depreciação de ativos de direito de uso
225
211
Despesa de juros sobre passivos de arrendamento
52
65
Despesas relativas a arrendamentos de curto prazo e a
arrendamentos de ativos de baixo valor (incluídas nas
linhas de Outros custos e despesas operacionais)
7
4
Total reconhecido no resultado
284
280
8. TAXAS REGULAMENTARES
2020
2019
Reserva global de reversão - RGR (i)
272
330
Taxa de fiscalização - TFSEE (ii)
243
241
Pesquisa e desenvolvimento (FNDCT, MM, e Projetos
de P&D) (iii)
3.553
2.974
4.068
3.545
(i) O valor referente ao período de julho de 2020 a junho de 2021 foi estabelecido pelo Despacho ANEEL n° 2.403, de 14 de agosto de 2020. (ii) O valor
referente ao período de julho de 2020 a junho de 2021 foi estabelecido pelo
Despacho ANEEL n° 2.212, de 28 de julho de 2020. (iii) No exercício de 2020,
a ATE III não realizou despesas de projetos de P&D (R$ 600 em 2019).
9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2020 2019
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição
1.679
5.709
Social sobre Lucro Líquido - CSLL a compensar
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, CSLL, PIS e
491
COFINS - Lei nº 10.833/03
Outros
484
251
Ativo circulante
2.163 6.451
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição
8.168 4.659
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o
2.758 2.369
Financiamento da Seguridade Social
INSS, FGTS, ISS e ICMS
1.132 1.593
Outros
44
41
Passivo circulante
12.102 8.662
10. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
2019
(Reapre2020 sentado)
Ativo
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (a)
3.736
3.571
IRPJ sobre prejuízos fiscais
4.389
4.389
8.125
7.960
Passivo
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (b)
(55.683)
(54.057)
Efeito líquido no balanço
Passivo - IRPJ e CSLL
(47.558)
(46.097)
Referem-se às diferenças temporárias sobre: (a) provisões de rateio de antecipação; e (b) valores referentes à aplicação do CPC47.
Expectativa de realização do IRPJ e CSLL
diferidos ativos
2021 2022 2023 Total
Diferenças temporárias
3.210 263 263 3.736
Prejuízos fiscais
1.463 1.463 1.463 4.389
4.673 1.726 1.726 8.125
11. TRIBUTOS DIFERIDOS
2019
(Reapre2020 sentado)
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS – 41.709
45.924
Passivo (a)
(a) Valores referentes à aplicação do CPC 47.

12. PARTES RELACIONADAS
I – Outras Contas a Receber – OCR e Outras Contas a Pagar – OCP
a) Ativos e receitas
Período de
Classificação contábil, natureza
Valor
vigência /
REF
do contrato e contraparte
Original
duração

Principais condiTaxa de juros /
rescisão ou
Atualização monetária ções de
extinção

Outras informações
relevantes

Transações com a Controladora
1

OCR x - reembolso de despesas - TAESA

N/A

N/A

2

OCR x - reembolso de despesas –
São Gotardo
OCR x - reembolso de despesas –
São Pedro

N/A

N/A

N/A

N/A

3
R
E
F
1
2
3

Contratos e outras transações
Reembolso de despesas - Taesa
Reembolso de despesas – São Gotardo
Reembolso de despesas – São Pedro

b) Passivos e despesas
Classificação contáValor
REF bil, natureza do conOriginal
trato e contraparte
Transações com a Controladora

1

Taxa de juros /
Atualização
monetária

Multa de 2% +
OCP x Outras despemora de juros de
R$226
04/12/2019
a
sas - Serviços de Ope- Valor mensal 04/12/2024
1% a.m./ Atualiração e Manutenção
zação anual pelo
IGP-M.

2

OCP x Outras
Despesas - Serviços
de “back-office”

3

OCP x - reembolso de
despesas

4

Período de
vigência /
duração

Multa de 2% a. m.
R$27
13/06/2019 a + juros de mora/
Valor mensal 13/06/2024 Atualização anual
pelo IPCA.

Não há taxa de juros e
atualização monetária.
Não há taxa de juros e
atualização monetária.
Não há taxa de juros e
atualização monetária.
Ativo

Não houve.

Não houve.

Não houve.

Não houve.

Não houve.

Não houve.
Receita

2020

2019

2020

2019

1
5
1
7

10
10

5
5

-

Principais condições de
rescisão ou extinção

Outras informações
relevantes

Contrato prorrogado e obpara operação
O contrato poderá ser rescindido, a critério da jeto alterado
e manutenção.
contratante, mediante notificação ou interpela- A contratada
obriga a
ção judicial ou extrajudicial e sem que assista providenciar ese
manter em
a contratada direito a ressarcimento ou inde- vigor, por sua conta
exclunização (condicionado aos termos da cláusula
todos os seguros exidécima quarta do contrato), com antecedência siva,
gidos por lei, com vigência
mínima de 30 dias corridos.
durante toda a execução
do contrato.
O contrato pode ser rescindido a qualquer
tempo, unilateralmente, mediante aviso prévio
de 30 dias de antecedência, por motivo de im- Contrato anuído através do
pedimento de funcionamento ou na hipótese
despacho ANEEL nº
de recuperação judicial ou extrajudicial e/ou
1.665/2019.
falência de uma das partes, independente de
notificação judicial ou extrajudicial.

Não há taxa de
juros e atualização
monetária.

Não houve.

Não houve.

27/05/2019 a
31/12/2020
Não há taxa de
ou 10 dias
e atualização
após solici- jurosmonetária.
tação neste
sentido

Não houve.

O valor do aluguel em caso
de não devolução no
prazo acordado será de R$
100,00 por dia de atraso.

Taxa de adminisInvestimento 19/03/2012
tração de 1% sobre
término
conforme
o total das contriindetermina- buições
opção do
mensais /
do
(contrato
funcionário
Não há atualização
Taesa).
monetária.

Não houve.

Não houve.

N/A

Comodato de
equipamentos

N/A

N/A

Transações com empresa ligada

5

OCP x Custo com
pessoal - Previdência
privada - Forluz
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R
E
F
1
2
3
5

Contratos e outras transações
Serviços de operação - Taesa x ATE III
Serviços de “back-office” - Taesa x ATE III
Reembolso de despesas Taesa x ATE III
Previdência privada Forluz - Custo

Passivo
2020
253
28
45
326

2019
89
27
17
133

Custos e
Despesas
2020
2019
2.857
518
330
321
24
5
3.211
844

II – Dividendos a pagar
Dividendos a pagar a Taesa
Exercício de
competência
Dividendos
adicionais
2019
Dividendos
intercalares
2020
Dividendos
intercalares
2020
Dividendos
intercalares
2020

2019
Adição
Pagamento 2020
31.165
(31.165)
Data de Órgão de
Data de
aprovação aprovação pagamento Valor
20/04/2020

AGO

26/05/2020

1.080

15/05/2020

AGE

28/05/2020 13.504

12/08/2020

AGE

26/08/2020

11/11/2020

AGE

6.563

25/11/2020 10.018
31.165
III - Remuneração dos diretores: Nos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020 e 2019 os administradores da Companhia abdicaram qualquer tipo
de remuneração pelo desempenho de suas funções.
13. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das
operações, envolvendo aspectos cíveis e trabalhistas e outros assuntos. Com
base na opinião de seus assessores jurídicos externos, a Companhia constituiu provisão para riscos trabalhistas e cíveis (faixa de servidão) em montantes
considerados suficientes para cobrir as perdas estimadas com as ações em
curso. A Companhia possui depósitos judiciais relativos a estas ações no valor
de R$1.047.
2020
2019
Cíveis
1.611
1.611
1.611
1.611
Passivos contingentes: Em 31 de dezembro de 2020, com base na opinião
de seus consultores jurídicos externos, o montante de causas com risco de
perda classificados como possível pela Administração da Companhia, era de
R$11.176, referentes a causas fiscais no valor de R$5.226 e a causas cíveis
no valor de R$5.949 (R$5.303 em 31 de dezembro de 2019 referentes a causas fiscais e R$5.949 referente a causas cíveis). Não tendo, dessa forma, passivos contingentes das causas trabalhistas, para os quais nenhuma provisão
foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil
não requerem sua contabilização. As principais causas são: • Execução fiscal
ajuizado para cobrança dos valores oriundos de suposto não recolhimento
de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS diferencial
de alíquotas no período de junho a outubro de 2007 no montante histórico
de R$3.845. Atualmente, o feito encontra-se em trâmite perante o Superior
Tribunal de Justiça. • Auto de infração, no valor histórico de R$1.117, lavrado,
pela Receita Federal, sob a alegação de que a empresa não teria comprovado
a efetividade dos serviços prestados pelas empresas Telvent Operadora de
Sistemas Elétricos e Cotesa Engenharia Ltda., razão pela qual não poderia
deduzir de sua base de Imposto de Renda e de CSLL, referentes ao ano-calendário de 2008, as despesas decorrentes das atividades de operação
e manutenção das linhas de transmissão de energia elétrica. • Cobrança da
diferença do ICMS recolhido quando da remessa interestadual de máquinas,
equipamentos, peças e demais insumos para a linha de transmissão no Estado do Pará. Foi concedido um benefício fiscal à ATE III pelo Estado do Pará,
no qual estava reduzida em 50% a base de cálculo do ICMS relativa ao diferencial de alíquota nas aquisições dos bens indicados anteriormente. Foram
opostos embargos à Execução Fiscal (ação própria para defesa contra uma
cobrança executiva fiscal), sobre os quais ainda não foi obtida sentença. Em
31 de dezembro de 2020 e 2019 o valor depositado em juízo era de R$ 1.338.
14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social totalmente
integralizado era de R$448.500, representado por 448.500.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Reservas de lucro – (a) Reserva legal
- constituída à base de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social
nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social, e (b) Reserva de incentivo fiscal - a Companhia goza de incentivos fiscais
do imposto de renda sobre o resultado auferido na exploração da concessão
de serviços públicos de transmissão de energia elétrica no estado do Tocantins. Esses incentivos foram concedidos pela SUDAM e consistem na redução
de 75% de imposto de renda sobre resultados apurados até o ano-base 2027.
Remuneração dos acionistas - O estatuto social da Companhia prevê o pagamento de dividendos anual mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro
líquido do exercício apurado na forma da Lei nº 6.404/76.

2019
Proposta de destinação do lucro líquido do exercício
(ReapreDestinação do lucro do exercício
2020 sentado)
Lucro líquido do exercício
63.682
48.150
Prejuízos acumulados
(24.009) (30.636)
Lucro (prejuízo) líquido residual a destinar
39.673
17.514
- Reserva legal (5%)
(1.984)
(876)
- Reserva de incentivo fiscal
(12.743) (9.257)
- Dividendos intercalares pagos
(30.085) (31.186)
- Dividendos adicionais propostos
- (1.080)
- Prejuízos acumulados
(5.139) (24.885)
2020
2019
Compensação de prejuízos acumulados
- Prejuízos acumulados - 01/01/2019
- (53.779)
- Reserva legal - 01/01/2019
23.143
- Prejuízos acumulados - 31/12/2019
- (30.636)
- Lucro líquido do exercício - 31/12/2019
30.636
- Prejuízos acumulados - 31/12/2019
- (24.885)
- Reserva legal - 31/12/2019
876
- Prejuízos acumulados - 01/01/2020
(24.009) (24.009)
- Lucro líquido do exercício - 31/12/2020
24.009
- Prejuízos acumulados - 31/12/2020
(5.139)
- Reserva legal - 31/12/2020
1.984
- Prejuízos acumulados - 31/12/2020
(3.155)
15. CRÉDITO (DESPESA) DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
Correntes - Calculados sobre o lucro líquido com base no regime do lucro real.
2019
(Reapre2020 sentado)
Imposto de renda e contribuição social correntes
(11.354) (6.644)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(1.461) (3.668)
(12.815) (10.312)
Diferidos - Registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos, e o respectivo valor contábil, incluindo-se entra elas os ajustes decorrentes das leis nº
11.638/07, 11.941/09 e Lei nº 12.973/14.
2019
Conciliação da despesa de imposto de renda e
(Reaprecontribuição social
2020 sentado)
Lucro das operações continuadas antes dos impostos
76.497
58.462
Despesa de imposto de renda e contribuição social
(26.009)
(19.877)
calculada à alíquota de 34%
Incentivo fiscal IRPJ – SUDAM
12.743
9.257
Incentivo fiscal IRPJ - Outros (Rouanet, Audiovisual e outros)
780
522
Outros
(329)
(214)
Despesa de imposto de renda e contribuição social
(12.815) (10.312)
reconhecida no resultado
Alíquota efetiva
16%
17%
Incentivo fiscal IRPJ - SUDAM: Em 30 de junho de 2009, o Ministério de Integração Nacional, através da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, emitiu o Laudo Constitutivo nº 60/2009, que outorga à concessionária um benefício fiscal relativo à redução de 75% do imposto de renda
devido. O benefício é calculado mensalmente com base no lucro de exploração incidente sobre a totalidade da atividade da concessionária, localizada
nos Estados do Pará e Tocantins. Em 31 de dezembro de 2018, o Ministério
de Integração Nacional, por meio da Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM, emitiu os Laudos Constitutivos nº 222/2018, que outorga
à concessionária um benefício fiscal relativo à redução de 75% do imposto
de renda devido. O benefício é calculado mensalmente com base no lucro de
exploração incidente sobre a totalidade da atividade da concessionária, localizada nos Estados do Pará e Tocantins. Os incentivos têm validade até o ano
2027 e impõem algumas obrigações e restrições: (a) proibição de distribuição
aos acionistas do valor do imposto que deixar de ser pago em virtude deste
benefício; (b) constituição de reserva de incentivos fiscais com valor resultante
deste benefício, ao qual somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízo ou aumento de capital; e (c) aplicação do benefício obtido em atividades
diretamente relacionadas à produção na região incentivada.
16. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a política de contratar seguros para os bens sujeitos a
riscos, para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, e possuem cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os
bens tangíveis atrelados à concessão, exceto para as linhas de transmissão
do projeto. Esse fato é uma consequência das coberturas compreendidas nas
apólices não serem compatíveis com os riscos efetivos das linhas de transmissão e os prêmios cobrados no mercado das seguradoras e resseguradoras
serem demasiadamente elevados. A Companhia mantém apenas seguros em
relação aos danos em seus equipamentos acima de R$500, galpões e estoques, e possui cobertura de responsabilidade civil de diretores e administradores - “Director and Officer - D&O” e de frota.

Limite máximo
Danos materiais Tipo de seguro
Seguradora
Vigência
de indenização
valor em risco Prêmio
Responsabilidade civil Geral
AXA Seguros
20/09/20 a 19/09/21
10.000
4
Risco operacional
Mapfre Seguros
02/12/19 a 01/06/21
77.476
296
Seguro veículos - Frota
Tokyo Marine 06/03/20 a 05/03/21(*) 100% Tabela FIPE
12
Responsabilidade Civil de Diretores e administradores
Zurich Seguros
18/09/20 a 18/09/21
40.000
4
(*) Seguro renovado com a vigência entre 06/03/2021 e 05/03/22 e prêmio de
R$11. Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas de risco operacional e de responsabilidade civil para suas subestações. Danos
políticas de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua nature- nas linhas de transmissão contra prejuízos decorrentes de incêndios, raios,
explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia elétrica não são cobertos
za não fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes.
por tais seguros, o que poderia acarretar custos e investimentos adicionais
17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
17.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da significativos. Risco de interrupção do serviço - Em caso de interrupção do
Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela serviço, a Companhia estará sujeita à redução de sua receita por meio da
Administração. Esses riscos incluem os riscos de mercado (risco de moeda, aplicação de algumas penalidades, conforme regras estabelecidas pelo órgão
de taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito regulador. No caso de desligamentos prolongados, os efeitos podem ser ree de liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos levantes. Risco de construção e desenvolvimento das infraestruturas - Caso
nos exercícios apresentados. 17.2. Gestão do risco de capital: A Compa- a Companhia expanda os seus negócios através da construção de novas
nhia administra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas instalações de transmissão, poderá incorrer em riscos inerentes à atividade
atividades normais, e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou de construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais
que poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Caso ocorra
envolvidas em suas operações.
17.3. Categorias de instrumentos financeiros
2020
2019 algum atraso ou algum dano ambiental no âmbito da construção e desenvolvimento de infraestruturas, tais eventos poderão prejudicar o desempenho
Ativos financeiros
operacional da Companhia ou atrasar seus programas de expansão, hipótese
Valor justo através do resultado:
- Títulos e valores mobiliários
- 45.539 em que a performance financeira da Companhia poderia sofrer um impacto
- Aplicações financeiras de curto prazo
122.896
6.831 adverso. Dado que a Companhia pode depender de terceiros para fornecer
os equipamentos utilizados em suas instalações, estão sujeitas a aumentos
Custo amortizado:
- Caixa e bancos
16
19 de preços e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega
- Contas a receber de concessionárias e permissionárias
13.395
7.249 ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as ati136.307 59.638 vidades e ter um efeito adverso nos resultados. Adicionalmente, devido às
especificações técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações, há
Passivos financeiros
disponibilidade de poucos fornecedores e, para determinados equipamentos,
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores
1.425
3.935 há um único fornecedor. Caso algum fornecedor descontinue a produção ou
- Rateio de antecipação e Parcela de ajuste
972
2.134 interrompa a venda de quaisquer dos equipamentos adquiridos, pode não ha2.397
6.069 ver possibilidade de aquisição de tal equipamento com outros fornecedores.
17.4. Risco de mercado: 17.4.1. Gestão do risco de taxa de juros: A recei- Nesse caso, a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica pota da Companhia é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso derá ser afetada, sendo obrigadas a realizar investimentos não previstos, a
de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de fim de desenvolver ou custear o desenvolvimento de nova tecnologia para
repentino aumento da inflação, as concessionárias poderiam não ter as suas substituir o equipamento indisponível, o que poderá impactar de forma negareceitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos tiva a sua condição financeira e seus resultados operacionais. Risco técnico resultados. Para minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com Eventos de caso fortuito ou força maior podem causar impactos econômicos e
custos e prazos de reembolso considerados adequados, a Companhia monito- financeiros maiores do que os previstos pelo projeto original. Nesses casos, os
ra permanentemente o cronograma de pagamento de suas obrigações e a sua custos necessários à recolocação das instalações em condições de operação
geração de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da Companhia devem ser suportados pela Companhia. Caso tais riscos se materializem, o
quanto aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela administra e men- desempenho financeiro e operacional da Companhia poderá sofrer um impacsura esses riscos. A Companhia está expostas às flutuações de taxa de juros to adverso. Risco de contencioso - A Companhia é parte em diversos procespós-fixadas sobre aplicações financeiras, cujo risco é administrado por meio sos judiciais e administrativos, que são acompanhados pelos seus assessores
do monitoramento dos movimentos de taxas de juros. 17.4.2. Análises de jurídicos. A Companhia analisa periodicamente as informações disponibilizasensibilidade sobre instrumentos financeiros: As análises de sensibilida- das pelos seus assessores jurídicos para concluir sobre a probabilidade de
de foram elaboradas com base na exposição líquida da Companhia às taxas êxito final das causas, evitando a ocorrência de prejuízos financeiros e danos
variáveis dos instrumentos financeiros ativos relevantes, em aberto no fim do à sua reputação e buscar eficácia de custos. A Administração da Companhia
período deste relatório. Essas análises foram preparadas assumindo que o va- é responsável pelo desenvolvimento e implantação de controles para mitigar
lor dos ativos a seguir estivesse em aberto durante todo o exercício, ajustado os riscos operacionais: (i) exigências para segregação adequada de funções,
com base nas taxas estimadas para um cenário provável do comportamento incluindo a autorização independente de operações; (ii) exigências para a reconciliação e o monitoramento de operações; (iii) cumprimento com exigêndo risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.
cias regulatórias e legais; (iv) documentação de controles e procedimentos; (v)
Índice
2020 Cenário provável em 2021 exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a
CDI (a)
2,75%
4,50% adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados;
(a) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Agregado), 12 de Mar- (vi) exigências de reportar os prejuízos operacionais e as ações corretivas
ço de 2021 – Fonte Externa Independente.
propostas; (vii) desenvolvimento de planos de contingência; (viii) treinamento
Efeito Provável e desenvolvimento profissional; (ix) padrões éticos e comerciais; e (x) mitigaExposição líquida dos instrumentos
no LAIR - 2021 - ção de risco, incluindo seguro, quando eficaz. 17.7. Hierarquia do valor justo
financeiros não derivativos
2020
(redução) dos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
Equivalentes de caixa – Aplicações financeiras
122.896
2.151 resultado: Os diferentes níveis foram definidos conforme a seguir: (a) Nível
de curto prazo – CDI
1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos
17.5 Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma e idênticos; (b) Nível 2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Compa- que são observáveis para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente
nhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é basicamente proveniente (derivado de preços); e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que
dos investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. O risco de não são baseadas em dados observáveis de mercado (“inputs” não observácrédito do saldo mantido em caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores veis). Não houve mudança de nível para esses instrumentos financeiros no
mobiliários é limitado porque as contrapartes são representadas por bancos e exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
instituições financeiras que possuem níveis de classificação de crédito (“ratin- 17.7.1. Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
gs”) satisfatórios, o que caracteriza uma grande probabilidade de que nenhu- resultado:
ma contraparte falhe ao cumprir com suas obrigações. Com relação ao risco
Nota
Hierarquia do
de crédito proveniente das transações com clientes e o ativo de contrato de Ativos financeiros
explicativa
2020 2019
valor justo
concessão, a Administração entende que não é necessária a contabilização de Equivalentes de caixa
4
122.896 6.831
Nível 2
provisão para perdas ou análises de crédito em relação aos seus clientes, pois Títulos e valores mobiliários
5
- 45.539
Nível 2
o CUST, celebrado entre o ONS e a Companhia, garante o recebimento dos 18. LUCRO POR AÇÃO
valores devidos pelos usuários, pelos serviços prestados por meio do Contrato
2019
de Constituição de Garantia - CCG e da Carta de Fiança Bancária - CFB. As
(Reapreprincipais vantagens desses mecanismos de proteção são: (i) riscos diluídos,
2020
sentado)
pois todos os usuários pagam a todos os transmissores; (ii) as garantias finan- Lucro líquido do exercício
63.682
48.150
ceiras são fornecidas individualmente pelos usuários; e (iii) negociações de Quantidade de ações ordinárias
448.500
448.500
pagamento são feitas diretamente entre transmissores e usuários. No caso de Lucro por ação ordinária - básico e diluído
0,14199
0,10736
não pagamento, a Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar
ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa A Companhia não possui instrumentos com efeito dilutivo.
ao CCG ou à CFB. 17.6. Gestão dos riscos operacionais: É o risco de preju- 19. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2019
ízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas
(Reaprea processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores
2020 sentado)
externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decor38.259
41.367
rentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos Remuneração do ativo de contrato de concessão
18.170
16.473
de comportamento empresarial. Os principais riscos operacionais aos quais Correção monetária do ativo de contrato de concessão
40.916
39.653
a Companhia está exposta, são: Riscos regulatórios - Extensa legislação e Operação e manutenção
41
(759)
regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas Receita de implementação de infraestrutura (a)
1.511 (9.944)
e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. Caso a Com- Parcela variável (b)
87
panhia venha a infringir quaisquer disposições da legislação ou regulamen- Outras receitas
98.897
86.877
tação aplicáveis, a referida infração pode significar a imposição de sanções Receita operacional bruta
(12.819) (11.660)
pelas autoridades competentes. Risco de seguros - Contratação de seguros PIS e COFINS correntes

PIS e COFINS diferidos
Encargos setoriais (c)
Deduções da receita
Receita Operacional líquida
Margens das obrigações de performance
Operação e Manutenção – O&M
- Receita
- Custos
Margem (R$)
Margem percebida (%)

2020
4.215
(5.323)
(13.927)
84.970
2020

2019
(Reapresentado)
3.840
(5.216)
(13.036)
73.841
2019
(Reapresentado)

40.916
39.653
(9.177) (15.091)
31.739
24.562
78%
62%
2019
Conciliação entre a receita bruta e a receita
(Reapreregistrada para fins tributáveis de IRPJ e CSLL
2020 sentado)
Receita operacional bruta
98.897
86.877
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo
448
(4.410)
regime de caixa
Receita operacional bruta tributável
99.345
82.467
(a) A Companhia revisou e alterou as nomenclaturas de receita e custo relacionados à construção das infraestruturas de transmissão, onde (i) a “Receita
de construção” passou a ser “Receita de implementação de infraestrutura”, e
(ii) o “Custo de construção” passou a ser “Custo de implementação de infraestrutura “. (b) Parcela a ser deduzida da receita da transmissora em virtude
da não prestação adequada do serviço público de transmissão. A PV pode ser
classificada em Não programada, quando ocorre indisponibilidade do sistema
por acidente e em Programada quando há manutenção em equipamentos que
pertençam à linha de transmissão. (c) Encargos setoriais definidos pela ANEEL e previstos em lei, destinados a incentivos com P&D, constituição de RGR
dos serviços públicos, Taxa de Fiscalização, Conta de Desenvolvimento Energético e Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica.
20. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
2020
2019
-Remuneração direta
(1.490)
(1.390)
-Benefícios
(701)
(724)
-FGTS e INSS
(628)
(551)
Pessoal
(2.819)
(2.665)
- Custo de implementação de infraestrutura (a)
753
- O&M
(408)
(10.615)
- Outros
(299)
(41)
Materiais
(707)
(9.903)
Serviços de terceiros
(5.738)
(3.092)
Depreciação e amortização
(250)
(211)
Outros custos e despesas operacionais
(1.659)
(1.802)
Total custos e despesas
(11.173)
(17.673)
(a) A Companhia revisou e alterou as nomenclaturas de receita e custo relacionados à construção das infraestruturas de transmissão, onde (i) a “Receita de
construção” passou a ser “Receita de implementação de infraestrutura”, e (ii)
o “Custo de construção” passou a ser “Custo de implementação de infraestrutura”. A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e das
despesas com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é
demonstrada a seguir: Custos com materiais: custos oriundos de construção,
reforços, manutenção e operação de linhas de transmissão. Custos com serviços de terceiros: custos com operação, manutenção, compartilhamento de
instalações, comunicação, vigilância e serviços de engenharia, despesas com
consultorias, serviços gráficos, manutenção de veículos, viagens, auditoria
e serviços de vigilância e limpeza. Outros custos e despesas operacionais:
custos e despesas com aluguéis, material de consumo, seguros, doações a
entidades cíveis e patrocínios cultural e artístico.
21. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
2020
2019
Renda de aplicação financeira
2.091
2.368
Outras receitas financeiras
1.015
198
Receitas financeiras
3.106
2.566
Juros de arrendamentos
(52)
(65)
Outras despesas financeiras
(353)
(207)
Despesas financeiras
(405)
(272)
2.701
2.294
22. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
O Plano Taesaprev foi criado na Forluz, entidade fechada de previdência complementar, da qual a Companhia passou a ser uma de suas patrocinadoras,
tendo sua aprovação na Previc publicada em Diário Oficial no dia 27 de março
de 2012. Em 31 de dezembro de 2020, 100% do quadro efetivo de empregados da Companhia participava do Plano Taesaprev (86% em 31 de dezembro de 2019). A única obrigação da Companhia é realizar as contribuições de
acordo com as regras do plano de previdência privada, que são liquidadas até
o mês subsequente ao reconhecimento dessas despesas. Os ativos do plano
são mantidos em separado dos outros ativos da Companhia, sob o controle
da Forluz. A principal patrocinadora da Forluz é a CEMIG (patrocinadora-fundadora), um dos controladores da Companhia. A Companhia poderá a qualquer momento, observada a legislação, solicitar a retirada do patrocínio, que
dependerá de aprovação pela autoridade governamental competente e estará
sujeita à legislação pertinente. Em caso de retirada hipotética da patrocinadora do plano, o compromisso da patrocinadora está totalmente coberto pelos
ativos do plano. Os valores de passivo, custos e despesas estão apresentados
na nota explicativa nº 12 – Partes Relacionadas.
23. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Serviço de Operação dos ativos - A Companhia contratou a Taesa para realização das atividades de operação e manutenção de suas instalações. Os valores de passivo e custo foram apresentados na nota explicativa nº 12 – Partes
relacionadas. Compensação ambiental: • Trecho Marabá-Carajás - Cumprida
toda a compensação ambiental requerida, restando apenas o recebimento da
quitação formal por parte da Secretaria de Meio Ambiente do Pará - SEMA-PA. • Trecho Itacaiúnas-Colinas - Houve desembolsos de R$1.403 até 31
de dezembro de 2019, restando uma provisão de R$384, que será utilizada
conforme determinação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA.
24. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais - A Política Nacional do Meio Ambiente determina que o
funcionamento regular de atividades consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente,
está condicionado ao prévio licenciamento ambiental. Abaixo as licenças ambientais concedidas à Companhia:
Licenças ambientais
Licença de Data de Vencimento
Trecho Operação
Outras informações
nº emissão
Renovação solicitada ao
IBAMA em 30/03/2012.
ItacaiPermanece válida até
únas 753/2008 17/06/2008 17/06/2012 manifestação
do IBAMA
Colinas
(Resolução CONAMA nº
237/97)
Marabá - 10275/2016 28/12/2016 27/12/2021
Carajás
COVID-19 - O início de 2020 foi marcado pela pandemia da COVID-19, que
afetou todo mundo e também a Companhia. Desde então, a Companhia, em
conjunto com a Taesa, vem adotando medidas para a proteção, segurança e
saúde de seus colaboradores, suas famílias e as comunidades locais, a fim de
proteger seu maior ativo – as pessoas – e reduzir a velocidade de disseminação do novo coronavírus no país. Assim, destacamos as principais medidas
implementadas até o momento: • Comunicação frequente e atualizada para
os colaboradores sobre o novo coronavírus; • Retorno gradual dos empregados ao trabalho presencial, cumprindo todos os protocolos e orientações
dos órgãos de saúde, com acompanhamento de assessoria médica especializada; •Suspensão de viagens e reuniões presenciais; • Monitoramento dos
empregados com apoio no tratamento de casos suspeitos ou positivos identificados da COVID-19; • Disponibilização de diversos canais de atendimento
para cuidar da saúde física e mental dos colaboradores e de seus familiares;
• Vacinação contra a gripe influenza para o grupo de risco; • Manutenção das
atividades de operação e manutenção de forma a garantir a segurança das
pessoas e do sistema elétrico.
Demonstração Contábil Regulatória - DCR - A demonstração contábil regulatória, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, será
disponibilizada no sítio eletrônico da Taesa até 30 de abril de 2021, conforme
determinado pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico.
25. EVENTOS SUBSEQUENTES
Redução de capital - Em 11 de março de 2021 a AGE da Companhia aprovou
a redução do capital social no valor de R$145.000. Em 15 de março de 2021
a AGE foi publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro e aguardará o prazo
60 dias da publicação para proceder com o registro da referida ata na Junta
Comercial do Rio de Janeiro, conforme art. 174 da Lei nº 6.404/76.
Diretoria
Nomes
Cargo
Fábio Antunes Fernandes
Diretor Administrativo – Financeiro
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico
Wagner Rocha Dias - Contador CRC RJ-112158/O-3
CPF nº 778.993.777-49
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da ATE III Transmissora de Energia S.A.
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais
e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 01 de abril de 2021.
Fábio Antunes Fernandes
Diretor Administrativo- Financeiro
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da ATE III Transmissora de Energia S.A.
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e
estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões
dos auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente
às demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2020, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 01 de abril de 2021.
Fábio Antunes Fernandes
Diretor Administrativo- Financeiro
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico
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ATE III Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº 07.002.685/0001-54

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da ATE III Transmissora de Energia S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da ATE III Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da ATE III Transmissora de Energia S.A.
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - Reapresentação dos valores correspondentes: Conforme mencionado na nota
explicativa 2.6, em decorrência dos efeitos de revisão das taxas de desconto
dos fluxos financeiros dos contratos de concessão e respectivos efeitos nas
margens de construção, os valores correspondentes referentes ao exercício
anterior, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto na NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. Outras informações que acompanham
as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração
da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
financeiras não abrange o Relatório da administração e não expressamos
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão
com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada

Petrobras tenta justificar
aumento de 39% do gás natural

A

semana
começa
com a notícia que a
partir de 1 de maio
a Petrobras aumentará o
preço do gás natural para
distribuidoras. “Os preços
de venda de gás natural para as distribuidoras terão
aumento, de 39% em R$/
m3, com relação ao último
trimestre. Medido em US$/
MMBtu, o aumento será de
32%”, comunicou a companhia nesta segunda-feira.
Segundo a estatal, a variação decorre da aplicação
das fórmulas dos contratos
de fornecimento, que vinculam o preço à cotação do
petróleo e à taxa de câmbio.

As atualizações dos preços
dos contratos são trimestrais.
Para os meses de maio,
junho e julho, a referência
são os preços dos meses de
janeiro, fevereiro e março.
Durante esse período, o petróleo teve uma alta de 38%,
seguindo a tendência de alta das commodities globais.
Além disso, os preços domésticos das commodities
tiveram alta devido à desvalorização do real.
Os preços de gás natural da Petrobras também
incluem o repasse dos custos incorridos pela companhia para o transporte

do energético até o ponto
de entrega às distribuidoras, que são definidos
por tarifas reguladas pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Esta
parcela do preço é atualizada anualmente no mês
de maio pelo IGP-M, que,
para o período de aferição
(março de 2020 a março
de 2021), registrou alta de
31%. Apesar do aumento
em maio, junho e julho, ao
longo de 2020, os preços
do gás natural às distribuidoras chegaram a ter redução acumulada de 35% em
reais e de 48% em dólares,

devido ao efeito da queda
dos preços do petróleo no
início do ano.
“A Petrobras esclarece
que o preço final do gás
natural ao consumidor não
é determinado apenas pelo
preço de venda da companhia, mas também pelas
margens das distribuidoras
(e, no caso do GNV, dos
postos de revenda) e pelos
tributos federais e estaduais.
Além disso, o processo de
aprovação das tarifas é realizado pelas agências reguladoras estaduais, conforme
legislação e regulação específicas”, destacou a estatal
em nota.

Parceria MInfra/Bird para ferrovia
ligando Mato Grosso/Bahia
O Ministério da Infraestrutura firmou parceria com o Banco Mundial
(Bird) que visa estruturar o projeto do corredor
ferroviário Leste-Oeste,
ligando Lucas do Rio Verde/MT a Ilhéus/BA, para
futura concessão à iniciativa privada. Acordo foi comunicado nesta segundafeira .
Pelo documento, os estudos de viabilidade serão
feitos pelo Banco Mundial
e vão abranger a Ferrovia
de Integração do CentroOeste (Fico) e os trechos
2 e 3 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol),
totalizando 1,9 mil quilômetros.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes
de Freitas, e a diretora
do Banco Mundial para o
Brasil, Paloma Anós Casero, destacaram a importância da parceria para o
país. “Esse projeto representa uma transformação.
A ideia é termos um grande corredor ferroviário
Leste-Oeste, integrada ao
sistema Norte-Sul”, disse
o ministro. “Esse futuro
corredor tem muito potencial tanto do ponto de
vista econômico como climático”, afirmou a diretora do Bird.
O trecho 1 da Fiol, entre Caetité/BA e Ilhéus/
BA, vai a leilão nesta quin-

ta-feira (8). Já o trecho 2
da ferrovia, entre Caetité/
BA e Barreiras/BA, está
em obras pela Valec, com
previsão de conclusão em
2022. O trecho 3 da Fiol,
que vai ligar Barreiras/BA a
Figueirópolis/TO ou Mara
Rosa/GO, ainda precisa de
financiamento para sair do
papel.
Já a Fico, entre Mara
Rosa/GO e Água Boa/
MT, será construída pela
Vale como contrapartida
da renovação antecipada da Estrada de Ferro
Vitória-Minas (EFVM).
O projeto do trecho 2 da
Fico está sendo elaborado, prevendo ligação entre Água Boa/MT e Lu-

cas do Rio Verde/MT.
Os termos de referência
para os estudos de viabilidade técnica, econômicofinanceira, ambiental e
jurídica (EVTEA) estão
sendo tratados entre a
Empresa de Planejamento
e Logística (EPL), vinculada ao MInfra, e a Corporação Financeira Internacional (IFC), braço do
Banco Mundial. O projeto
será orientado por diretrizes socioambientais de
forma a garantir não apenas uma boa modelagem
para a futura concessão,
mas também para atrair
investidores que priorizem
empreendimentos sustentáveis.

Webinar marca lançamento do livro Celso Furtado
A Escola de Economia
de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV
EESP) e a Companhia
das Letras realizarão nesta
quinta-feira (8), às 18h, uma
webinar para o lançamento do livro Celso Furtado:
Correspondência intelectual: 1949-2004.
Os participantes vão repercutir sobre a correspon-

dência intelectual de Celso
Furtado desde 1949, quando
ele entra na Cepal, em Santiago, até 2004, ano de sua
morte. Destacam-se as cartas
trocadas com Raul Prebisch, Alberto O. Hirschman e
Fernando Henrique Cardoso, em momentos críticos da
história latino-americana e
brasileira.
O livro relata sobre o

pensamento de Celso Furtado, professor e pesquisador, que se dedicou à história econômica brasileira.
Em seu acervo pessoal, há
mais de 15 mil cartas, reflexões em que ele dividiu
com outros grandes nomes
da época, sobre o desenvolvimento do Brasil e da
América Latina, afinidades
e discordâncias teóricas,

além das angústias decorrentes do golpe militar de
1964.
Participam do debate: Rosa Freire d’Aguiar, organizadora da edição; Laura Carvalho, professora da FEA-USP;
e Luiz Felipe de Alencastro,
professor e coordenador do
Centro de Estudos do Atlântico Sul da FGV EESP e autor do posfácio do livro.

por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos
de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos
Rio de Janeiro, 1º de abril de 2021.
ERNST & YOUNG
Pia Leocádia de Avellar Peralta
Auditores Independentes S.S.
Contadora
CRC-2SP015199/O-6
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GIPAR S.A.
CNPJ nº 02.260.956/0001-58
NIRE nº 3330016729-3
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Gipar S.A.
(“Companhia”), realizadas em 24 de março de 2021,
lavrada na forma de sumário.
1. Data, hora e local: Aos 24 dias do mês de março de 2021, às 16h00, na
sede da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, nº 110 (parte). 2. Convocação e Presenças: Dispensada na forma do art. 124, §4º, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica
das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presente também o
Diretor da Companhia, Sr. Maurício Perez Botelho. 3. Mesa: Presidente, o
Sr. Maurício Perez Botelho, e Secretário, o Sr. Guilherme Fiuza Muniz. 4.
Deliberações: Pela única acionista representando a totalidade do capital
votante da Companhia presentes às assembleias gerais ordinária e extraordinária (“Assembleias”), foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade: 4.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 4.1.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como
sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos
termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.1.2. Depois de examinado e discutido o balanço semestral elaborado pela administração da Companhia, aprovar, nos termos da Política de Dividendos da Companhia, o
pagamento da Primeira Distribuição Anual de dividendos prioritários para os
acionistas detentores das ações preferenciais (i) classe “A” no montante
total de R$ 2.512.827,88 (dois milhões, quinhentos e doze mil, oitocentos e
vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), e (ii) classe “B” no montante
total de R$ 1.836.297,35 (um milhão, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos
e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos). Os dividendos serão pagos
até o dia 31 de março de 2021. 4.1.3. Aprovar depois de examinados e
discutidos, o relatório anual e as contas da administração, bem como as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020, os quais foram publicados em 24 de março de 2021,
no Jornal “Monitor Mercantil”, páginas 07 e 08, e em 24 de março de 2021
no Diário Oficial da União, páginas 160 e 161, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios aos quais se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, na
forma de seu §5º. 4.1.4. Aprovar o lucro líquido constante das demonstrações financeiras aprovadas, no valor de R$ 451.740.472,20 (quatrocentos e
cinquenta e um milhões, setecentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta
e dois reais e vinte centavos), bem como o ajuste positivo no lucro do exercício no montante de R$ 288.467,17 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos) de reversão de outros
resultados abrangentes de controlada e o valor de R$ 1.117.902,68 (um
milhão, cento e dezessete mil, novecentos e dois reais e sessenta e oito
centavos) referente a dividendos prescritos de controlada. 4.1.5. Aprovar a
destinação do lucro líquido da seguinte forma: (i) R$ 22.587.023,61 (vinte e
dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil e vinte e três reais e sessenta
e um centavos) para a reserva legal; (ii) R$ 118.586.162,09 (cento e dezoito
milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e
nove centavos) para o pagamento dos dividendos, sendo: (ii.1) R$
13.788.146,59 (treze milhões e setecentos e oitenta e oito mil e cento e
quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) para o pagamento de
dividendos prioritários previstos no Estatuto Social da Companhia para os
acionistas detentores das ações preferenciais classe “A” e “B”, já tendo sido
quitado no segundo semestre de 2020 o montante de R$ 9.439.021,36
(nove milhões e quatrocentos e trinta e nove mil e vinte e um reais e trinta e
seis centavos). (ii.2) R$ 12.074.571,83 (doze milhões, setenta e quatro mil,
quinhentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos) para o pagamento de dividendos para as ações ordinárias, já tendo sido quitado o montante
de R$ 2.040.301,61 (dois milhões, quarenta mil, trezentos e um reais e sessenta e um centavos) conforme deliberado na assembleia geral realizada
em 18 de agosto de 2020. O montante de R$ 10.034.270,22 (dez milhões,
trinta e quatro mil, duzentos e setenta reais e vinte e dois centavos) será
pago até o dia 31 de março de 2021 ; (ii.3) o restante dos dividendos mínimos obrigatórios, equivalente a R$ 91.916.646,96 (noventa e um milhões,
novecentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e
seis centavos) não serão distribuídos nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º da
Lei nº 6.404/76, e serão destinados para reserva especial de dividendos,
que se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão
ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da
Companhia; e (iii) R$ 311.973.656,35 (trezentos e onze milhões, novecentos e setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco)
serão destinados para a reserva de retenção de lucros conforme o Orçamento de Capital proposto pela administração da Companhia e ora aprovado, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1. 4.1.6. Com a abstenção do acionista Itaú Unibanco
S.A., eleger para os cargos de membros da Diretoria da Companhia, todos
com mandato de 1 (um) ano: (i) Ricardo Perez Botelho, brasileiro, solteiro,
engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04076607-3 – IFP/RJ, e
do CPF nº 738.738.027-91, residente e domiciliado na cidade do Rio de
Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, Rio de
Janeiro – RJ, como Diretor; (ii) Maurício Perez Botelho, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04066824-6, expedida
pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur,
nº 110 - 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, como Diretor; e (iii) Patricia Perez Botelho, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de
identidade nº 04.076.159-5, expedida pelo IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº
001.090.647-98, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Av. Pasteur nº 110 – 6º andar, como Diretora. 4.1.7. Os Diretores eleitos declararam que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou
a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, conforme previsto pelo § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores eleitos serão investidos nos cargos mediante a assinatura dos termos de posse a serem lavrados no livro de atas de reuniões de diretoria da
Companhia. 4.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 4.2.1. Autorizar a
lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem
como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.2.2. Com a
abstenção do acionista Itaú Unibanco S.A., fixar o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021
no montante proposto pela acionista votante, que rubricado e autenticado
pela mesa, fica arquivado na Companhia como doc. 1. 4.2.3. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 160.000.000,00
(cento e sessenta milhões de reais), sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização de parcela do saldo da reserva de retenção de lucros
conforme prevê o art. 199 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S/A”), passando o
capital social da Companhia de R$ 594.003.818,22 (quinhentos e noventa e
quatro milhões, três mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos)
para R$ 754.003.518,22 (setecentos e cinquenta e quatro reais, três mil,
quinhentos e dezoito reais e vinte e dois centavos). 4.2.4. Em função da
deliberação acima, alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5. O capital social
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 754.003.518,22 (setecentos e cinquenta e quatro reais, três
mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), dividido em
387.872.491 (trezentas e oitenta e sete milhões, oitocentas e setenta e duas
mil, quatrocentas e noventa e uma) ações, sendo (i) 334.475.674 (trezentos
e trinta e quatro milhões, quatrocentas e setenta e cinco mil, seiscentas e
setenta e quatro) ações ordinárias; (ii) 41.574.721 (quarenta e uma milhões,
quinhentas e setenta e quatro mil, setecentas e vinte e uma) ações preferenciais classe A; e (iii) 11.822.096 (onze milhões, oitocentas e vinte e duas
mil e noventa e seis) ações preferenciais classe B.” 4.2.5. Aprovar em decorrência da aprovação acima a consolidação do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a redação constante do Anexo I a esta
ata autenticada pela mesa. 5. Encerramento: Não havendo mais nada a
ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a
presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mauricio Perez Botelho – Presidente. Guilherme Fiuza Muniz – Secretário. Acionistas: Nova Gipar Holding
S.A. representada pelos Diretores Ricardo Perez Botelho e Mauricio Perez
Botelho; e Itaú Unibanco S.A., representada por Bruno Magalhães Otero e
Albertina de Fátima Batista. Confere com o original que se encontra lavrado
no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Gipar S.A. Guilherme Fiuza
Muniz - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: GIPAR S/A. Certifico o arquivamento em 01/04/2021 sob o nº
00004042525. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

