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IR: Argentina
isenta quem
ganha menos
de R$ 9 mil
Cerca de 93% dos trabalhadores não terão de pagar imposto de
renda na Argentina após o Senado aprovar elevação da linha de
isenção para 150 mil pesos mensais (cerca de R$ 9 mil), informa
a RBA.
A medida vai beneficiar cerca
de 1,2 milhão de trabalhadores assalariados e aposentados. A decisão foi quase unânime – 66 votos
a favor e apenas uma abstenção.
A proposta já havia sido aprovada
pela Câmara dos Deputados, com
somente três abstenções.
Um assalariado com renda
mensal bruta de 120 mil pesos
(R$ 7,3 mil) pagava 3.200 mil de
imposto por mês (R$ 195). A lei é
retroativa a 1º de janeiro, e o governo fará em abril o reembolso
do que já foi cobrado. O impacto
fiscal deve ficar entre R$ 2 bilhões
e R$ 2,9 bilhões. Com a pandemia,
a pobreza atinge cerca de 42% dos
argentinos.
No início do ano, o governo
Alberto Fernández começou a
cobrar o imposto sobre grandes
fortunas, aprovado em dezembro
do ano passado. A projeção é arrecadar cerca de R$ 27 bilhões, ou
dez vezes o que se perderá com
a isenção para os trabalhadores,
tributando apenas 0,02% da população.

Agora crítico,
Bolsonaro já
defendeu
CPI no STF
O presidente Jair Bolsonaro se
irritou com a decisão do ministro
do STF Luis Roberto Barroso,
que obriga o Senado a instalar a
CPI da Covid. Porém, em 2007,
quando deputado federal, Bolsonaro defendeu que o Supremo determinasse a abertura da CPI do
Apagão Aéreo.
Nesta sexta, em mais um revés
para o governo, o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) disse que não moverá um
milímetro para impedir a atuação
da CPI da Covid. Procurando se
distanciar do desastre sanitário
provocado pela União, Pacheco disse que Bolsonaro em nada
contribui com seu discurso negacionista. O presidente do Senado,
porém, disse que acha inoportuna
a CPI.

Venda da Eletrobras
eleva risco de apagão

Indústrias
só esperam
insumos no
2º semestre

Menos de 10% das usinas foram feitas pelo setor privado

A escassez de insumos e matérias-primas nacionais para a produção atingiu 73% das empresas
da indústria geral (extrativa e de
transformação) e 72% da indústria da construção em fevereiro.
Os números foram divulgados
nesta sexta-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)
dentro de uma pesquisa feita com
1.782 empresas.
Os percentuais são próximos
aos da sondagem anterior, realizada em novembro de 2020, de 75%
e 72%, respectivamente, fazendo
com que as expectativas anteriores dos empresários, de que a normalização das cadeias produtivas
nacionais se desse no primeiro
semestre de 2021, fossem postergadas.
Enquanto 37% acreditam
que a situação se normalize
até o fim de junho, 42% creem
que isto acontecerá no segundo
semestre e 14%, somente em
2022. Cerca de 6% esperavam
que a normalização ocorresse
ainda em março.
Além da escassez de insumos
nacionais, as empresas também
estão enfrentando dificuldades
em conseguir matérias-primas
importadas, independente de pagarem mais caro pelos produtos.
Nas empresas da indústria geral
que precisam importar, em fevereiro 65% estavam com essa barreira, patamar que chegou a 79%
na indústria da construção.
Segundo a CNI, as dificuldades
atuais ainda são resultado das incertezas que a economia atravessou durante a primeira onda da
pandemia de Covid-19 em 2020.

A

Eletrobras e a Empresa
Brasil e Comunicação
(EBC) foram oficialmente incluídas no Programa Nacional de Desestatização (PND). Os
decretos foram publicados na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União.
A notícia vem no dia seguinte
a mais um apagão no Amapá. Segundo a Companhia de Eletricidade do Estado (CEA), houve um
problema técnico em uma linha de
transmissão na divisa entre o estado e o Pará, de responsabilidade
da Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), a mesma
que opera os transformadores que
deixaram o estado às escuras por
22 dias em novembro. Nesta quinta, o problema atingiu 15 dos 16
municípios do estado e levou cerca de 3 horas para ser corrigido.
Depender dos investimentos
privados pode ser um risco para o
país. Dados apresentados pelo diretor do Instituto Ilumina Roberto Pereira D’Araujo revelam que,
de cerca de 120 GW de usinas hidrelétricas, apenas 11 GW foram

Ernani Baraldi

construídas pelo setor privado
sem ter sido compradas prontas
ou construídas em parceria com
estatais.
“Além disso, dados do BNDES
mostram dispêndios [do banco]
de mais de R$ 650 bilhões a preços de 2020 apenas para o setor
elétrico. De fato, nunca houve esse vigor e coragem do capital em
correr riscos num país com tantos
problemas sociais e políticos”,

ironiza o engenheiro eletricista em
artigo.
A privatização da Eletrobras
deve acarretar perda de eficiência
no setor, com falta de integração,
o que é crítico em um país com
participação majoritária da hidroeletricidade em sua matriz energética. China, Canadá, Rússia,
Noruega, Suécia, Índia e Estados
Unidos têm estatais no setor elétrico.

Decisão sobre patentes pode melhorar
acesso a medicamentos no Brasil
Artigo derrubado pelo STF permitia prazos intermináveis

O

Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu
liminar que suspende
o parágrafo único do artigo 40
da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que previa
a prorrogação automática dos
prazos de patentes no país. A
decisão do relator, ministor Dias
Toffoli, deve facilitar a competição e aumentar o acesso da população a medicamentos modernos a preços mais baixos, como
os genéricos.
A decisão acolhe pedido da
Procuradoria-Geral da República
(PGR), porém, não retroage. Toffoli ressaltou que, como acontece
em liminares em ADIs, os efeitos
só contam da data da decisão da
decisão em diante. Patentes que
haviam sido concedidas até 7 de
abril com a extensão prevista no
parágrafo único do artigo 40 continuam em vigor até decisão do
Plenário.

O ministro observou que a decisão cautelar suspendeu a eficácia
de norma da Lei de Propriedade
Industrial (artigo 40, parágrafo
único, da Lei 9.279/1996) exclusivamente quanto às patentes relacionadas a produtos e processos
farmacêuticos e a equipamentos
ou materiais de uso em saúde.
Para o presidente-executivo
da Abifina, Antonio Bezerra, a
decisão de ontem foi um passo
histórico. “Acompanhamos esse
assunto há muito tempo. Quando
o Projeto de Lei foi apresentado,
não havia esse recurso de extensão de patentes. No entanto, isso
surgiu no debate no Congresso e
acabou sendo incorporado à legislação aprovada, em 1996. Desde
então, tentamos reverter este mecanismo”.
O parágrafo único do artigo 40
da LPI prevê a possibilidade de
extensão do prazo de patentes para além dos 20 anos previstos na

lei, em caso de demora na avaliação do INPI no pedido de registro de patentes. Esse prazo pode
ser prorrogado automaticamente
por até mais 10 anos.
Segundo a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), a decisão do Supremo sobre patentes
pode melhorar acesso a medicamentos no Brasil. “Como o período de análise de pedido de patentes costuma levar mais de 10
anos no Brasil, as corporações
farmacêuticas detentoras de patentes atualmente se beneficiam
da lei, conseguindo prolongar seu
monopólio e cobrar preços artificialmente altos, além de bloquear
o acesso a alternativas mais acessíveis. Atualmente, mais de 70% de
patentes farmacêuticas já concedidas vão durar mais de 20 anos,
e mais de 80% das patentes farmacêuticas pendentes de análise
podem ir pelo mesmo caminho”,
diz nota da entidade.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,6854
R$ 5,8330
R$ 6,7672
R$ 0,8669
R$ 311,99

ÍNDICES
IGP-M

2,94% (março)
2,53% (fevereiro)

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

0,89%
1,32%
2,75%
0,64% a.m.
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Brasil: do protagonismo multilateral à ameaça global
Por Douglas de
Castro

D

esde o final da
Segunda Guerra
Mundial, o multilateralismo ganhou força
na arena global a partir do
reconhecimento de que os
problemas enfrentados pelos países estavam se tornando cada vez mais complexos e não confinados às
fronteiras.
Questões relacionadas à
paz e segurança internacional, fenômenos ambientais
e comércio internacional,
para citar somente algumas
áreas, sempre tiveram o
Brasil como um agente importante no debate e endereçamento de soluções para
as questões internacionais.
Os rumos da política externa conduzida pelo Ministério das Relações Exteriores se pautavam por dois
grandes eixos: o estrutural-histórico, que tem por base

a construção de vetores de
política internacional pautados pelo interesse nacional e
o engajamento em relações
pacíficas e instrumentalizáveis com os outros países e
parcerias estratégicas, que
nem sempre se manifestam
em determinadas conjunturas, mas, com a participação
em foros multilaterais, as
chances de ocorrerem aumentam.
No entanto, nos últimos
anos, observamos um esgarçamento deste protagonismo em razão de posturas
ideológicas que abandonam
o pragmatismo na busca de
alinhamentos automáticos
e relações de subserviência
que não atendem o interesse nacional. Pelo contrário,
colocam o Brasil em situação de ser considerado uma
ameaça à saúde global, pelo
modo como conduz o enfrentamento da Covid-19,
e uma ameaça ambiental,
como conduz suas políti-

cas ambientais em relação à
Amazônia.
Em artigo que publiquei
no ano passado com o magistrado amazonense James
Oliveira dos Santos, apresentamos um quadro quase
profético quanto ao fenômeno da securitização da
Covid-19, ou seja, o perigo
de transportar um problema de saúde pública para o
campo da segurança, o que
justificaria boa parte dos
desmandos e corrupção
sem precedentes durante a
pandemia, pois, afinal, estamos em “guerra” contra o
vírus e quando estamos em
guerra TUDO se justifica,
não é? No artigo, em conclusão afirmamos que:
“Uma reflexão real por
parte da sociedade internacional deve ser feita para
que os efeitos da crise pandêmica não sejam esquecidos no futuro (Morens e
Fauci, 2013). Além disso,
maior agilidade na informa-

ção é imprescindível para
qualquer país que tenha conhecimento de doenças infecciosas, por isso a necessidade de recorrer a decisões
urgentes ou não ordinárias
do Estado é mitigada para
proteger os direitos humanos.”

Vacinas
disponíveis são
produzidas pelos
Brics, mas governo
não acredita no
multilateralismo

Além do fenômeno da
securitização, agora observamos o descontrole
da pandemia com o número de mortes e casos
subindo vertiginosamente,
o que leva a comunidade
internacional (isso mesmo,
utilizo o termo comunidade porque nos dá a percepção de envolvimento/
pertencimento) a declarar

o Brasil como uma ameaça
internacional e que o país
é um “terreno fértil” para
outras variantes, segundo
o Washington Post.
O que resolveria esta situação segundo a ciência: medidas de isolamento social
e vacinas. Quanto ao isolamento social, não me parece que chegaremos a um
entendimento entre o Governo Federal e os governos estaduais e municipais.
As diferenças, infelizmente,
parecem irreconciliáveis.
Então, só nos resta a vacina, correto? Seria, se não
tivéssemos atacado repetidamente a China, o maior
parceiro comercial do país
de onde vem a maior parte
dos insumos e se não tivéssemos recusado a apoiar a
Índia na OMC em questão
relacionada à propriedade
intelectual de medicamentos. Note que o que está garantindo a vacinação atualmente no Brasil são vacinas

justamente produzidas na
China e Índia.
Além disso, uma grande
indústria farmacêutica brasileira é a responsável pela
fabricação da vacina Russa –
a Sputnik V. Ou seja, dentro
do bloco de cooperação do
Brics (formado pelo Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul) estão os grandes
produtores mundiais de vacinas e seus insumos, mas,
como o Brasil já não acredita no multilateralismo, nem
esta carta podemos usar.
Saudades da época em
que o Ministério das Relações Exteriores não se pautava por ideologias construídas em cursos de filosofia
na Internet, mas, buscava o
interesse nacional, sem esquecer o que nos faz humanos e parte de uma comunidade: a solidariedade.
Douglas de Castro é advogado líder
das áreas ambiental e regulatória do
Cerqueira Leite Advogados.

Paraguai é a nova menina dos olhos para importadores brasileiros
Por Leandro
Martins de
Almeida

D

esde a reabertura
das fronteiras, em
setembro de 2020,
as importações de produtos manufaturados do setor
têxtil oriundos do Paraguai
têm se tornado mais atrativas do que importar produtos finalizados da China.
Além das vantagens fiscais
garantidas por acordos do
Mercosul, o país vizinho
oferece ainda custo baixo
de produção e frete com
valor mais atrativo que em
países asiáticos.
As barreiras sanitárias e
as restrições no transporte
aéreo e marítimo por conta da crise do coronavírus
fizeram com que os custos de frete da China para
o Brasil disparassem em
2020, elevando também os
preços dos produtos. De
acordo com importadores
e empresas de navegação, o
custo da importação de um
contêiner na rota China–
Brasil saltou de US$ 2 mil
para US$ 10 mil entre 2019
e 2020, tornando o país menos atrativo para importadores brasileiros e voltando

os olhos para o Mercosul.
De fato, hoje, a melhor
operação é com o Mercosul. Além de um custo final mais baixo, o tempo de
entrega do Paraguai para o
Brasil é bem menor, o que
facilita na hora de suprir
uma demanda do setor têxtil, especialmente no que
diz respeito a produtos de
cama mesa e banho, onde o
consumo se manteve aquecido. Esses produtos têxteis, quando finalizados no
Paraguai, são beneficiados
pela Lei Maquila, que dá
isenção total de impostos
paraguaios para produtos
que tenham ao menos 40%
de valor agregado naquele
país, mesmo que partes dele
venham de outros países.
Além do baixo custo de
frete e a isenção de quase
100% dos tributos, o baixo custo com mão de obra,
energia elétrica e agilidade na
entrega são fatores citados
por importadores para dar
preferência aos produtos manufaturados no Paraguai.
No auge da pandemia
brasileira, diversas remessas
da China foram canceladas
por conta do lockdown, e
quem não tinha volume de
mercadoria estocado sofreu

Monitor
Mercantil

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444
Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

bastante. Muitas empresas
faliram. Quem conseguiu se
segurar e foi capaz de se reorganizar, saiu fortalecido.
De acordo com informações do Centro Nacional de
Navegação Transatlântica –
entidade associativa que representa 97% do comércio
exterior de contêineres –
entre março e julho, foram
canceladas 23 viagens de
navios da China. O número
equivale a ao menos cinco
semanas sem importações
de contêineres do país.
Muitas empresas deixaram
de fazer pedidos, houve cancelamentos, mas a demanda
por produtos não caiu como
esperado. O que vimos foi
uma mudança no comportamento do consumidor. Os
gastos que iriam para viagens
e saídas foram para itens de
casa e home office. No setor
têxtil, o consumo de itens de
vestuário caiu, e de produtos de moda casa aumentou.
Com o aquecimento inesperado desse mercado, faltaram
produtos.
Em meados do ano, ficou claro para as empresas
que seria necessário retomar os pedidos. O aumento, porém, coincidiu com a
retomada na Europa e nos

Estados Unidos, levando a
uma disputa acirrada por
contêineres e embarcações.
Hoje, praticamente todos
os navios disponíveis no
mundo estão em uso, segundo a Centronave. Resultado: os fretes dispararam e,
mesmo passada a demanda
das festas de fim de ano, os
valores continuam em alta.
A situação se agrava porque a pandemia também reduziu a eficiência na liberação
das cargas em portos, terminais e armazéns, que também
sofreram com as medidas de
isolamento social e o reforço
nos protocolos de vigilância
sanitária. O novo lockdown
em São Paulo piora ainda
mais esse cenário.
Com tudo isso, o frete
terrestre vindo do Paraguai
é muito mais vantajoso. E o
avanço nas obras da segunda
ponte que liga Brasil e Paraguai também é promissor.
Na Matrix Importações, uma
das mais antigas importadoras do setor têxtil no Brasil,
que antes tinha 60% de pedidos oriundos da China, hoje
mantém apenas 20% vindo
de lá e 80% agora vem do
Paraguai – são 2 mil carretas
por mês, com um total de
140 mil tapetes, 400 mil co-
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bertas e 200 jogos de lençóis
que são finalizados no país
vizinho.
Outro marco no aumento das importações do Mercosul foi o Acordo sobre
Facilitação do Comércio
Mercosul, assinado durante a 55ª Cúpula de chefes
de Estado do Mercosul em
dezembro do ano passado.
O instrumento, além de
simplificar e desburocratizar as operações no bloco,
traz importantes inovações,
com ganhos concretos para
as empresas brasileiras.
O acordo elimina procedimentos e taxas consulares
na região, desonerando as
exportações brasileiras em
até US$ 500 milhões ao ano,
e também institui prazos a
serem cumpridos pelas aduanas, que não poderão demorar mais do que de 12 horas
para liberar mercadorias –
quando não for necessário
procedimento de verificação
física ou documental.
O novo acordo do Mercosul oferece, também,
previsões importantes para o uso de tecnologias no
processamento das exportações e importações, com
o intuito de reduzir tempos e custos das operações.

São medidas relacionadas
ao emprego de documentos eletrônicos, pagamento
eletrônico, interoperabilidade entre janelas únicas
de comércio exterior, reconhecimento mútuo de
Operadores Econômicos
Autorizados (OEA), automação na gestão de riscos
e acessibilidade de sistemas
eletrônicos para usuários da
administração aduaneira.
O Acordo sobre Facilitação de Comércio do
Mercosul será, portanto,
ferramenta essencial para a
desburocratização, redução
de custos e aumento do fluxo de comércio entre os países do bloco. Sua conclusão
reforça o compromisso do
Mercosul com a integração
comercial e o fortalecimento
das condições de competitividade de suas economias. E
o acordo, somado aos benefícios oferecidos pelo Paraguai, tornam o país um fornecedor mais interessante
no mercado têxtil. Esperamos, portanto, que em 2021
o volume de importação
deste país cresça ainda mais.
Leandro Martins de Almeida é CEO
e Diretor de Operações da Matrix
Importações.
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Conjuntura 3

Monitor Mercantil l Sábado, domingo e segunda-feira, 10, 11 e 12 de abril de 2021

Inflação anualizada já está em 6,10%
Combustíveis e gás de botijão levaram a 0,93% em março.
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G20 analisa aumentar taxação
de corporações, mas...

A

proposta em análise no G20 de criar uma alíquota mínima de imposto para as corporações, que tem entre seus
principais defensores nada menos que Janet Yellen, secretária
de Tesouro dos EUA, deve ser saudada como um avanço em
relação a uma taxação justa. Mas, em se tratando de grandes
potências e empresas gigantes, não se deve abrir a guarda.
Hoje, aproveitando-se das brechas semilegais, as corporações destinam seus faturamentos para países minúsculos onde mal mantêm operações, com objetivo de pagar
menos impostos. Boa parte desses locais são protetorados
britânicos, súditos de sua majestade.
O G20 analisou, em reunião online na quarta-feira, uma
alíquota mínima de 21%, como proposta por Yellen. A Irlanda, por exemplo, que atraiu várias multinacionais, cobra
12,5%. Ilhas Cayman e Guernsey, dependências da coroa
britânica, praticam alíquota zero para empresas.
Nos EUA, a taxa foi reduzida por Trump para 21%,
e Biden quer elevá-la para 28%. Além do aumento, os
norte-americanos planejam dificultar o desvio de lucros
para nações com baixos impostos.
A mudança é defendida por todos que desejam um mundo
mais justo. O risco é satisfazer os interesses das grandes economias, deixando as pequenas sem arrecadação. Afinal, tal
como nas propostas dos bilionários que defendem que eles
próprios paguem mais imposto, o objetivo sempre pode ser o
de mudar para tudo permanecer como está.

País que vai pra frente
Fica a sugestão para os bravos empresários que aplaudem
Bolsonaro: viajar para a Índia e se vacinar em clínicas privadas
lá, a R$ 20 a dose, mais a passagem. Aproveita, faz turismo e
economiza, pois não precisará comprar centenas ou milhares de
doses para fingir que está colaborando com a vacinação.
Difícil vai ser conseguir chegar na Índia, com as centenas
de barreiras a viajantes procedentes do Brasil.

Café
Para comemorar o Dia Mundial do Café, a Casa de Cultura Cocco Barçante e o Portal Consultoria em Turismo
Bayard Boiteux inaugurarão na próxima quarta-feira (14),
via Facebook, a exposição Uma viagem pelo café, por Valéria
Vidigal. O evento apresenta 22 quadros da obra da artista
mineira, com curadoria de Viviane Fernandes. Em facebook.com/expoviagempelocafebyvidigal

Novo capitalismo
Após a notícia de que empregados da Amazon recusaram se unir em um sindicato – com direito a denúncias de
fraudes nas urnas (“stop the count!”) – as ações da empresa
do homem mais rico do mundo subiram quase 1,3%. Jeff
Bezos conseguiu engordar sua fortuna em quase US$ 2 bi.

Rápidas
Nesta segunda-feira, a FGV Energia realizará webinário sobre o papel dos agentes público e privado no setor energético
nacional, com a presença das CEOs do estaleiro Atlântico Sul e
da Potigas, Nicole Mattar e Larissa Dantas. Inscrição: evento.fgv.
br/economiapoliticaenergiafeminino_12/ *** Aasp fará nesta segunda-feira, às 19h15, o evento digital “Adequação dos contratos
de prestação de serviços advocatícios à LGPD”. Inscrições: aasp.
org.br/eventos *** O presidente da Fundação Joaquim Nabuco,
Antônio Campos, solicitou à Superintendência do Iphan que o
Espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém seja registrado
como Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil.

O

Índice
Nacional de Preços
ao Consumidor
Amplo (IPCA), medido
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, de
março foi de 0,93%, 0,07
ponto percentual acima da
taxa de fevereiro (0,86%).
Esse é o maior resultado para um mês de março
desde 2015, quando foi registrada inflação de 1,32%.
Os números foram divulgados nesta sexta-feira pelo
IBGE. O IPCA acumula
variação de 2,05% no ano
e de 6,10% nos últimos 12
meses
Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados
no período de 2 a 29 de
março de 2021 (referência)
com os preços vigentes no
período de 29 janeiro a 1°
de março de 2021 (base).
De acordo com o levantamento, quem mais puxou a
alta em março foi o grupo
transportes devido ao aumento dos combustíveis.
No ano, o IPCA acumula
alta de 2,05% e, nos últimos 12 meses, de 6,10%,
acima dos 5,20% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em
março de 2020, a variação

havia sido de 0,07%.
Combustíveis
“Foram aplicados sucessivos reajustes nos preços
da gasolina e do óleo diesel
nas refinarias entre fevereiro e março e isso acabou
impactando os preços de
venda para o consumidor
final nas bombas. A gasolina nos postos teve alta de 11,26%, o etanol, de
12,59% e o óleo diesel, de
9,05%. O mesmo aconteceu com o gás, que teve
dois reajustes nas refinarias
nesse período, acumulando
alta de 10,46%, e agora o
consumidor percebe esse
aumento”, disse, em nota, o
gerente da pesquisa, Pedro
Kislanov.
“Até quando os trabalhadores brasileiros serão penalizados pela inviabilidade
da política de Preço de Paridade de Importação (PPI)
usada pela atual gestão da
Petrobras para reajustar os
Combustíveis?”. A indagação é do coordenador geral da Federação Única dos
Petroleiros (FUP), Deyvid
Bacelar, ao comentar a taxa de inflação de 0,93% em
março.
“Mais uma vez, os prin-

SINDICATO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
E LOGÍSTICA DO RIO DE JANEIRO – SINDICARGA. CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: O Sindicato das Empresas do
Transporte Rodoviário de Carga e Logística do Rio de Janeiro, convoca os
empresários integrantes da categoria, associados, vinculados aos segmentos
de carga seca, água, leite e derivados e documentos bancários, bem como
aqueles que possuam, em seus quadros funcionais, motoristas e ajudantes de
cargas, empresários estes estabelecidos, com matriz ou filial, nos municípios
do Estado do Rio de Janeiro envolvidos na base territorial desta Entidade, para
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19/04/2021, às 15h
em primeira convocação, e às 15:30h em segunda e última convocação, que
se realizará através do sistema de videoconferência, ZOOM, atendendo
às restrições impostas pelo Governo do Estado ao combate à COVID-19,
que será transmitida da sede social da entidade, sito à Rua Jequiriçá, 167 –
Penha – Rio de Janeiro, RJ, sendo facultado aos empresários ora convocados
fazerem-se representar por procuradores munidos de instrumento público
particular, este último com firma reconhecida, desde que citadas procurações
outorguem poderes expressos para participação na Assembleia notadamente
poderes específicos para votar e deliberar, de acordo com previsto no item “b”
do inciso II do artigo 39 do estatuto social do SINDICARGA sobre a seguinte
ordem do dia. I) Pleito das categorias laborais – Federação e Sindicatos face
às negociações relativas as convenções coletivas data-base 2021/2022;
II) Assuntos gerais. A ausência aplicará na aceitação integral das decisões
aprovadas. SINDICARGA - SINDICATO DAS EMPRESAS DO TRANSP.
ROD. DE CARGA E LOG. DO RJ está convidando você para uma reunião
Zoom agendada. Os dados para acesso a reunião por videoconferência estão
disponíveis no link: https://sindicarga.org.br/sindicarga/comunicado/.
SILVIO CARVALHO – Presidente do SINDICARGA.

VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a)
Marcius da Costa Ferreira - Juiz Titular do Cartório da Vara de Registros Públicos da
Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que
funciona a Av. Erasmo Braga, 115- 2 ANDAR SL 221 D CEP: 20020-903 - Centro
- Rio de Janeiro - RJ e-mail: capvregpub@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/
Assunto Dúvida - Escritura/registro Público, de nº 0032848-71.2019.8.19.0001,
tendo como suscitante o CARTÓRIO DO 9º. OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
e como interessada SOCIEDADE BRASIL BEACH ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS SPE LTDA EIRELI, objetivando a regularização do imóvel designado por
Gleba A do PAL 19672. Assim, pelo presente edital CITA o BANCO DE CRÉDITO
MÓVEL, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, conforme petição da
interessada às fls. 353/354, para no prazo de quinze dias oferecer contestação
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereça contestação. Dado e passado
nesta cidade de Rio de Janeiro, 09 de março de 2021. Eu, Gilson Mendes Peixoto
Filho - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/5509, digitei e subscrevo.

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares
S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às
11:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Barão de Tefé, nº 34,
12º andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460, para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório
da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar sobre
a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) Fixar o montante
global de remuneração dos diretores da Companhia para o exercício de
2021; Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Homologar o aumento do
capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada em 27/10/2020 e a consequente alteração do
caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (v) Deliberar sobre
a eleição de Diretora da Companhia; (vi) Deliberar sobre novo aumento
do capital social da Companhia; e (vii) Consolidar o Estatuto Social da
Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar na sede
da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
além do documento de identidade e/ou documento societário pertinente
que comprove a representação legal, conforme o caso: o comprovante de
titularidade de ações de emissão da Companhia e o instrumento de mandato
com reconhecimento da firma do outorgante.
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2021.
Marco Aurélio de Alvim Costa - Presidente
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

cipais impactos vieram dos
aumentos nos preços de
combustíveis e do gás de
botijão, pressionando fortemente o custo de vida
da população”, comenta
Bacelar. Segundo ele, esses aumentos têm efeitos
em cascata, sobretudo em
transportes e alimentação,
itens básicos do consumo
do trabalhador, que sente
a cada dia os efeitos nefastos da política de Preço de
Paridade de Importação,
balizada pelas cotações do
mercado internacional e
pela variação cambial, e impondo reajustes sucessivos
no mercado interno.
Grupos
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, seis tiveram alta em março. O de
Transportes respondeu pela maior variação (3,81%),
após já ter registrado alta
de 2,28% em fevereiro, e o
maior impacto (0,77 p.p.) no
índice do mês. Em segundo
lugar, ficou Habitação, com
alta de 0,81% e impacto de
0,12 p.p.
O grupo Alimentação e
bebidas (0,13%), por sua
vez, segue desacelerando e

contribuiu com 0,03 p.p. no
índice de março. No lado
das quedas, o destaque foi
o Educação, que registrou
-0,52% após a alta de 2,48%
observada no mês anterior.
Os demais grupos ficaram
entre a queda de 0,07% em
Comunicação e a alta de
0,69% em Artigos de residência.
Petrobras
A Petrobras anunciou
nesta sexta-feira que o preço do diesel nas refinarias
da estatal será reduzido em
R$ 0,08 a partir deste sábado. Desse modo, o litro do
combustível vendido pela
empresa às distribuidoras
passará a custar R$ 2,66.
Já o preço da gasolina não
foi alterado e continuará a
ser de R$ 2,59 por litro nas
refinarias da Petrobras.
A redução do preço do
diesel foi a segunda consecutiva, mas o combustível acumula alta em 2021,
uma vez que o litro fechou
2020 custando pouco mais
de R$ 2. A gasolina também ficou mais cara ao
longo deste ano. No final
de dezembro de 2020, a
gasolina era negociada pela Petrobras a R$ 1,84.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA
CNPJ nº 33.618.356/0001-42
CONVOCAÇÃO - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Conforme o disposto no artigo 22 do Estatuto, ficam convocados todos os
associados remidos e efetivos, quites com suas anuidades, para participar das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que se realizarão, no mesmo
ato, em 1ª convocação, no dia 27 de abril próximo, terça-feira, às 10:00 horas.
Não havendo “quorum” na 1ª convocação, a 2ª e última chamada se realizará com
qualquer número, às 10:30 horas, no mesmo dia, para deliberação da seguinte
Ordem do Dia das Assembleias Ordinária e Extraordinária: 1. Conforme arts. 19
e 20 do Estatuto, serão deliberadas as demonstrações financeiras, e o relatório
anual, apresentados pelo Sr. Diretor Presidente, referentes ao exercício encerrado
em 31/12/2020, devidamente auditados pelos Auditores Independentes, e que
se encontrarão à disposição dos associados que os solicitarem pelo e-mail:
lc.malta@sbcirj.org.br. 2. Informação da atualização do Quadro de Associados.
3. Eleição do Conselho Administrativo e Suplentes para o período 2021/2023.
4. Deliberação sobre o valor global anual destinado à remuneração dos órgãos
de administração da Organização. 5. Deliberação das alçadas de investimentos
autorizadas pelo Conselho Administrativo e pela Diretoria Executiva. Considerando
a excepcionalidade do momento em decorrência da pandemia do COVID 19, os
Associados poderão participar remotamente na Assembleia, votando em cada
item da Ordem do Dia. Integra e complementa esta CONVOCAÇÃO o documento
com as Orientações para Participação Remota nas AGO e AGE 2021.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021. Cordialmente,
Rogério Sodré Maciel Braga - Presidente Interino do Conselho Administrativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
FUNCIONÁRIOS DO GRUPO HÉLIO ALONSO – COOPERHA LTDA.
C.N.P.J. 02.786.691/0001-26 -N.I.R.E. 3340003080-0.
A Diretora Presidente da Cooperha Ltda, no uso das atribuições que
lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data
são em número de 102 (cento e dois), em condições de votar, para
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na Rua
Senador Dantas, 117 – sala 1919 - Centro– CEP 20.031-911 - RJ, em
sua sede, no dia 22 de abril de 2021, obedecendo aos seguintes
horários e quorum para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim o que determina o estatuto social. 1) Em primeira convocação às 10h00 com a presença de dois terços do número de associados; 2) Em segunda convocação às 11h00 com a presença de metade mais um do número de associados; 3) Em terceira convocação às
12h00 com a presença de mínima de 10 (dez) associados, para
deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do
dia: - A Assembleia Geral Extraordinária: 1º Liquidação da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários do Grupo Hélio
Alonso – Cooperha Ltda. 2º - Eleição do Liquidante e do Conselho
Fiscal Liquidante e 3ª – Assuntos de interesse social.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021.
Ana Maria da Silva
Diretora Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM EMPRESAS DE RESSEGUROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDADO EM 04 DE JUNHO DE 1991
AV. MARECHAL CAMARA, 160 / 402 e 403
Centro – Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20.020-080 – Tel.: (21) 2262-0421 / 2533-0889
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os TRABALHADORES EM
EMPRESAS DE RESSEGUROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
associados ou não ao Sindicato, a comparecerem à Assembleia que se
realizará no dia 15 de abril de 2021, às 14:00 hs, em primeira convocação
e às 14:30 hs em segunda e última convocação, com qualquer número de
presentes, na Sede do Sindicato, sito à Av. Marechal Câmara, 160 – Salas
402/403 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Cep.: 20.020-080, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1- aprovação da pauta de reivindicações
a ser encaminhada ao SINDSEG - Sindicato das Empresas de Seguros
Privados, de Resseguros e de Capitalização dos Estados do Rio de Janeiro
e do Espírito Santo, com vistas à abertura do processo de negociação
coletiva para data-base de 2021; 2- deliberar, dentre os itens da pauta,
sobre contribuição ao Sindicato, de natureza assistencial autorizando o
desconto em folha; 3- autorizar a diretoria a promover o processo de
negociação coletiva, celebrar convenção coletiva, bem como autorizar a
adoção das medidas judiciais notadamente a instauração de Dissídio
Coletivo, podendo, no mesmo, celebrar acordo; 4- discutir e decidir sobre
aspectos da campanha salarial e formas de convencimento ao bom
desenvolvimento do processo negocial; 5- outros assuntos ligados à
negociação coletiva de data-base. Esta convocação é feita na forma do
estatuto da entidade. Rio de Janeiro, 09 de abril 2021.
CARLOS ALBERTO CUNHA CRUZ
Presidente
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Cidade do Rio segue com mais mortes
do que nascimentos pelo 7º mês seguido

Ana Rita Albuquerque

pós alta em fevereiro, o Estado do Rio
voltou a registrar
diminuição na diferença
entre nascimentos e óbitos, agora em apenas 7%.
A cidade do Rio tem mais
óbitos do que nascimentos
pelo 7º mês seguido.
O Estado do Rio de Janeiro voltou a registrar queda na diferença do número
de nascimentos em relação
à quantidade de óbitos,
após um pequeno aumento
ocorrido no mês de fevereiro. Em março esta variação
sofreu nova queda, passando agora para 7%, com um
total de 16.538 recém-nascidos e 15.455 mortes, diferença de apenas 1.083 atos.
O Estado do Rio de Janeiro já havia enfrentado a realidade de ter tido mais óbitos
do que nascimentos em três
oportunidades nesta pandemia. Em maio, foram 16%
óbitos a mais do que nascimentos (20.238 x 17.495),
fato que voltou a ser observado em dezembro, com
16% mais mortes do que
nascidos (17.700 x 14.822)
e em janeiro deste ano, com
uma variação de 1% a mais
de óbitos (15.673 x 15.555).
Os dados constam do
Portal da Transparência do
Registro Civil (http://transparencia.registrocivil.org.
br/inicio), base de dados
abastecida em tempo real

Pagamento por
serviços ambientais

E

ntrou em vigor, em 13 de janeiro de 2021, a Lei
14119/2021, que define ações e critérios para implantação da Política Nacional de Pagamento por Serviços
Ambientais (PNPSA).
Em seu art. 2º, a lei define serviços ambientais como
as atividades individuais ou coletivas que favoreçam a
manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços
ecossistêmicos. Esses serviços podem ser providos por
pessoa física ou jurídica, grupo familiar ou comunitários
que, segundo os critérios legais, recuperem as condições
ambientais dos ecossistemas.
Dentre os inúmeros objetivos da Lei, estão o de estimular
a conservação dos ecossistemas, dos recursos hídricos, do
solo, da biodiversidade, do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado; evitar a perda da vegetação
nativa e a desertificação; incentivar medidas que visem garantir a segurança hídrica; contribuir para a regulação do clima e
redução das emissões advindas do desmatamento; incentivar
a criação de um mercado de serviços ambientais e fomentar
o desenvolvimento sustentável.
Podem ser beneficiários dessa política pública, os ocupantes regulares de imóvel rural que estejam inscritos no
Cadastro Ambiental Rural (CAR). O Programa Federal
de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA) pode
abranger áreas cobertas com vegetação nativa; unidades
de conservação de proteção integral, reservas extrativistas
e reservas de desenvolvimento sustentável; terras indígenas, territórios quilombolas e populações tradicionais,
mediante consulta prévia, nos termos da Convenção 169
da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Alguns benefícios podem advir da edição da referida lei,
essencialmente, uma melhor proteção da natureza além de
maior segurança jurídica para programas de Pagamento
de Serviços Ambientais (PSA) estimulando a proteção do
bem comum. Além, concretiza o art. 225 da Constituição
Federal de 1988 que garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o art. 170,
que prevê a proteção ao meio ambiente como princípio da
ordem econômica.
A PNPSA pode vir a constituir um importante instrumento de política pública para lidar com problemas
de ordem econômica, social e ambiental, fomentando a
participação e o desenvolvimento social, em especial das
comunidades tradicionais, dos povos indígenas e dos agricultores familiares.
Todavia há um longo caminho para aperfeiçoar os critérios e parâmetros da lei, a fim de atuar segundo a complexidade dos ecossistemas e das relações socioculturais
existentes num dado território. Se não houver uma regulamentação adequada, a lei pode acabar não cumprindo seus
objetivos e a importante diretriz de inclusão socioeconômica e a regularização ambiental de populações rurais
em situação de vulnerabilidade, em consonância com as
disposições da Lei nº 12.512 de 14 de outubro de 2011
que instituiu o programa de apoio à conservação ambiental e de fomento às atividades produtivas rurais.
MOBY SELF STORAGE GESTÃO DE NEGÓCIOS COMERCIAIS E PARTICIPAÇÃO LIMITADA.
NIRE n.º 35.227.429.370 - CNPJ: 17.858.265/0001-28
REUNIÃO DE SÓCIOS
São convocados os senhores sócios a comparecer em Reunião que realizar-se-á no dia 22/04/2021 às 13:00
horas, na sede da sociedade localizada na Alameda Jaú n.º 1.177 9º andar - Jardim Paulista - São Paulo/SP, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discutir, aprovar ou rejeitar a destituição do Sr. Harry Byass Taylor
das funções de administrador da sociedade com o cancelamento da retirada pró-labore do referido administrador;
2) Discutir, aprovar ou rejeitar a proposta de nova redação do Artigo 5º do Contrato Social da sociedade; 3) Discutir,
aprovar ou rejeitar proposta de alteração de contrato social com a consolidação completa do Contrato Social.
São Paulo/SP, 10 de abril de 2021.
Ass: PEER BUERGIN, administrador

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73 - NIRE 3330016322-1 - Cia Aberta
Edital de Convocação - AGO - Ficam os Srs. Acionistas da CEMEPE INVESTIMENTOS S.A. convidados para a AGO que se realizará no dia 30/04/2021, às 12:00hs,
na sede social da cia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ,
CEP 20060-070, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Deliberar, discutir e aprovar as contas e o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Externos relativos ao exercício findo
em 31/12/2020; b) Deliberar, discutir e aprovar a proposta de destinação do prejuízo
contábil concernente ao exercício social findo em 31/12/2020; c) Deliberar discutir e
aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração com mandato até a realização da AGO de 2024, observado o disposto no Art. 20 do Estatuto Social; e d) Fixar
a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de
2021 (período de 1 de janeiro a 31/12/2021), no valor de R$ 30.000,00. Disposições
Gerais: - A Companhia informa a seus acionistas que os seguintes documentos foram
publicados em 30/03/2021, nos jornais “Diário Comercial”, “Monitor Mercantil-SP” e no
“Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”: (i) Relatório da Administração, (ii) Demonstrações Financeiras e (iii) Parecer dos Auditores Externos. Os documentos pertinentes
às matérias acima mencionadas foram apresentados a Comissão de Valores Mobiliários por meio do Sistema Empresas.NET em 30/03/2021, e encontram-se à disposição
dos Acionistas na sede da Companhia, bem como disponíveis nos sítios da Cia. (www.
cemepe.com.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), assim como quaisquer informações
podem ser obtidas diretamente pelo e-mail ri@cemepe.com.br. - Nos termos do art.
3º da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual
mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da adoção
do processo de voto múltiplo é de 5%. - Os Acionistas deverão comparecer munidos
de documento de identidade, e aos que desejarem fazer-se representar, deverá ser
apresentado mandato com poderes especiais para representação na Assembléia, nos
termos da lei, em específico o §1º do Art. 126 da Lei 6.404/76, por instrumento público
ou particular, ficando dispensada o reconhecimento da firma. A Companhia adotará o
voto a distância na realização desta Assembleia, nos termos da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481/09, possibilitando que o acionista exerça o direito
de voto (i) através da transmissão de instruções de preenchimento do Boletim de Voto
a Distância (a) ao seu agente de custódia que preste esse serviço, caso as ações
estejam depositadas em depositário central, ou (b) ao Itaú Corretora de Valores S.A.,
agente escriturador das ações de emissão da Companhia, caso as ações não estejam
depositadas em depositário central; ou (ii) por meio do envio do Boletim de Voto a
Distância diretamente à Companhia. Para informações adicionais acerca do exercício
do voto a distância, solicitamos aos acionistas que verifiquem as regras previstas na
Instrução CVM nº 481/09, bem como as orientações e prazos constantes do Boletim
de Voto a Distância e do Formulário de Referência da Companhia. RJ, 05/04/2021.
SAMUEL PAPELBAUM - Presidente do Conselho de Administração

A

pelos atos de nascimentos,
casamentos e óbitos praticados pelos Cartórios de
Registro Civil do país, administrada pela Associação
Nacional dos Registradores
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), cruzados com
os dados históricos do estudo Estatísticas do Registro
Civil, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), com
base nos dados dos próprios cartórios brasileiros.
A diferença entre os dois
atos já vinha caindo ao longo do tempo, mas acelerou
vertiginosamente com a
pandemia causada pelo novo coronavírus. Em 2003,
no início da série história
está diferença era de mais
de 95%, baixando para 63%
na década de 2010 e abrindo
2020 com diferença na casa
dos 46%. Com o início da
pandemia, o Rio de Janeiro,
esta média caiu para 35% em
março, baixando rapidamente para um maior número de
óbitos do que nascimentos
em maio, e leve recuperação no segundo semestre de
2020, quando houve diminuição de óbitos no Estado.
“O advento da pandemia
fez crescer expressivamente
o número de óbitos e também gerar uma preocupação
entre os casais na intenção de
terem filhos e de aumentar a
família. Esses dois movimen-

tos registraram marcas importantes no que diz respeito
aos dados de Registro Civil
no nosso Estado, que impactam historicamente e futuramente no desenvolvimento
do país. o que reforça ainda
mais a importância da plataforma do Portal da Transparência para a sociedade e de
se terem os dados sempre
que possível, atualizados”,
afirma Humberto Costa,
presidente da Associação dos
Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio de
Janeiro (Arpen/RJ).

Já no Brasil, a alta no número de mortes no mês de
março provocou um fenômeno inesperado no país: a
aproximação recorde entre
os números de nascimentos
e óbitos, que atingiu o menor patamar da série histórica do Registro Civil, iniciada
em 2003. Com 227.877 nascimentos e 179.938 óbitos,
a diferença entre ambos ficou em apenas 47.939 atos,
o que equivale a 27%, e uma
redução histórica de 72%
desde o início da pandemia
em março de 2020.

Preço do m² em Copacabana pode variar até R$ 15 mil

C

om pouco mais de
1km de extensão,
a Rua Figueiredo
de Magalhães, Zona Sul do
Rio de Janeiro, começa no
cruzamento com a Avenida Atlântica e se estende
até a Praça Vereador Rocha
Leão. No caminho, a variedade de serviços é grande,
com comércios, bares e
restaurantes, hospitais, cemitério e estação de metrô.
E a localização privilegiada
influencia o preço dos imóveis para quem tem interesse em morar ou investir na

região. O valor do metro
quadrado pode variar entre
R$ 12 mil e R$ 27,1 mil.
A constatação vem do
estudo Mapas de Ruas e
AVM, realizado pelo DataZAP, o braço de inteligência imobiliária do ZAP+,
que analisou a variação de
preço do metro quadrado
das principais avenidas de
seis capitais brasileiras.
No Rio de Janeiro, o levantamento mostra que a
proximidade com a praia
de Copacabana e a Avenida
Atlântica eleva o preço do

RIOTAXICOOP - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas
Autônomos de Táxi e Cargas Leves do Rio de Janeiro LTDA,
CNPJ Nº 32.225.146/0001-21/ NIRE: 33.4.0000349-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
RIOTAXICOOP - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxi e Cargas Leves do Rio de Janeiro LTDA, CNPJ Nº
32.225.146/0001-21, com sede situada na Rua Nerval de Gouveia, no 45,
Quintino, Rio de Janeiro, representada neste ato pelo Diretor Presidente no
uso de suas atribuições Estatutárias, vem convocar seus 10 cooperados no
gozo de seus direitos sociais para reunirem-se em Assembleia Geral ordinária no dia 20/04/2021, na sede da cooperativa, sendo que às
09 horas em 1a convocação com a presença mínima de 2/3 dos cooperados, em 2a convocação às 10:00 horas, com a presença mínima da metade
+01 dos cooperados e em 3a convocação às 11:00 horas com a presença
mínima de 10 cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Eleição Conselho de Administração. Rio de Janeiro, 2 de Abril de 2021.
PEDRO AURÉLIO SOARES
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM EMPRESAS DE RESSEGUROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDADO EM 04 DE JUNHO DE 1991
AV. MARECHAL CAMARA, 160 / 402 e 403
Centro – Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20.020-080 – Tel.: (21) 2262-0421 / fax.: 2220-6464
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os TRABALHADORES EM
EMPRESAS DE RESSEGUROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
associados ou não ao Sindicato, a comparecerem à Assembleia que se
realizará no dia 15 de abril de 2021, às 13:00 hs, em primeira convocação
e às 13:30 hs em segunda e última convocação, com qualquer número de
presentes, na Sede do Sindicato, sito à Av. Marechal Câmara, 160 – Salas
402/403 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Cep.: 20.020-080, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1- aprovação da pauta de reivindicações
a ser encaminhada ao SINCOR-RJ - Sindicato dos Corretores e Empresas
Corretoras de Seguros, Resseguros, Vida, Capitalização e Previdência do
Estado do Rio de Janeiro, com vistas à abertura do processo de negociação
coletiva para data-base de 2021; 2- deliberar, dentre os itens da pauta,
sobre contribuição ao Sindicato, de natureza assistencial autorizando o
desconto em folha; 3- autorizar a diretoria a promover o processo de
negociação coletiva, celebrar convenção coletiva, bem como autorizar a
adoção das medidas judiciais notadamente a instauração de Dissídio
Coletivo, podendo, no mesmo, celebrar acordo; 4- discutir e decidir sobre
aspectos da campanha salarial e formas de convencimento ao bom
desenvolvimento do processo negocial; 5- outros assuntos ligados à
negociação coletiva de data-base. Esta convocação é feita na forma do
estatuto da entidade. Rio de Janeiro, 09 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO CUNHA CRUZ
Presidente

metro quadrado na rua Figueiredo de Magalhães, que
pode chegar a R$ 27.153.
Os valores também são
mais elevados nas proximidades da estação Siqueira
Campos do metrô e não saem por menos de R$ 15 mil.
À medida que a rua segue em direção ao Túnel
Velho, é possível notar que
os preços começam a cair.
O metro quadrado na região da Praça Vereador Rocha Leão atinge seu ponto
mais baixo, chegando a R$
12.091.

Para o estudo de Mapas
de Ruas e AVM, o DataZAP levantou as principais
ruas de interesse nas capitais Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Porto Alegre,
Salvador, Recife e Fortaleza. A análise foi feita com
base na oferta de anúncios
disponíveis para esses endereços nos portais do grupo,
ZAP Imóveis e Viva Real.
A tipologia utilizada considerou o perfil de um imóvel novo de 60m² com dois
quartos (uma suíte) e uma
vaga em garagem.

SAMOC S/A
SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA E ODONTO CIRÚRGICA
CNPJ Nº 33.721.226/0001-30 - NIRE: 33300135740
Edital de Convocação: Ficam os Srs. Acionistas convocados para AGO/E,
a ser realizada no dia 20/04/21 às 14h em 1ª Convocação deverá conter
quórum mínimo de 2/3 do capital votante na R. Silvio Romero, 44/5º, Santa
Teresa/RJ - em cumprimento ao art. 132 da Lei 6.404/76 alterada pela Lei
10.303/2001, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: a) Prestação e aprovação das contas do exercício 2020; b) Eleição da diretoria para
o exercício 2021/2023 e fixação de pró-labore; c) incorporação dos empregados da empresa Clínica Santa Cristina - CNPJ nº 33.107.079.0001-03;
d) Autorização da mudança de endereço da filial Samoc Tijuca - que passará a ser R. Visconde de Itamarati, 17 e 17-A - Maracanã/RJ; e) Assuntos
gerais. Informamos a todos que o balanço dos exercícios 2020 foi publicado
DOERJ de 08/04/21 e Monitor Mercantil de 08/04/21, estando as informações à disposição dos acionistas também no setor contábil. José Roberto
Scaf - Diretor Administrador.
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. COMPANHIA ABERTA.
CNPJ Nº 00.743.065/0001-27. NIRE: 33300161899.
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Edital de Convocação. Ficam
convocados os senhores acionistas da Litel Participações S.A. a participar da
AGOE a ser realizada em 26/04/2021, às 10h, de forma exclusivamente virtual
via plataforma Teams, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Em
AGO:1.1) Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2020, acompanhadas do
parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações
efetivadas no Monitor Mercantil e no DOERJ no dia 26/03/2021; 1.2) Apreciação
do Resultado do exercício findo em 31/12/2020 e destinação do Lucro Líquido
do exercício; 1.3) Definição do número de membros para compor o Conselho
de Administração e eleição dos membros; e, II – Em AGE: 1.4) Fixação da
remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2021. RJ,
08/04/2021. Arthur Prado Silva - Presidente do Conselho de Administração
LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO.
CIA ABERTA. CNPJ Nº 05.495.546/0001-84. NIRE: 33300271406.
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Edital de Convocação. Ficam
convocados os senhores acionistas da Litela Participações S.A. – Em Liquidação
a participar da AGOE a ser realizada em 26/04/2021, às 10h30, de forma
exclusivamente virtual via plataforma Teams, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: I - Em AGO: 1.1) Apreciação das Contas do Liquidante, exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2020 e do quadro geral de credores na data-base
de 31/12/2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 1.2)
Apreciação do Resultado do exercício findo em 31/12/2020 e destinação do
Lucro Líquido do exercício; 1.3) Definição do número de membros para compor o
Conselho de Administração e eleição dos membros; e, II – Em AGE:1.4) Fixação da
remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2021. RJ,
08/04/2021. Arthur Prado Silva - Presidente do Conselho de Administração.
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Três perguntas: os resultados dos leilões de concessão da Infra-Week
Por Jorge Priori
hegamos ao final da
Infra-Week. O Governo Federal conseguiu
leiloar todas as concessões
que foram oferecidas.
Na quarta-feira, foram
leiloadas as concessões de
22 aeroportos com uma
arrecadação de R$ 3,3
bilhões (o valor mínimo
fixado pelo edital era de R$
186,2 milhões). A CCR ficou com os aeroportos dos
blocos Sul e Central, 15 no
total, enquanto a Vinci ficou com os aeroportos do
bloco Norte, 7 no total.
Na quinta-feira, foi leiloada
a concessão da Ferrovia de
Integração Oeste-Leste (Fiol
1), arrematada pela Bahia
Mineração S/A, Bamin, pelo
lance mínimo de R$ 32,7
milhões. Na sexta-feira, 9
de abril, foi a vez dos cinco
terminais portuários. A Santos
Brasil Participações ficou com
três dos quatro terminais do
Porto de Itaqui, Maranhão. A

C

Terminal Químico de Aratu,
Tequimar, ficou com o quarto.
A CMPC Celulose Riograndense ficou com o terminal de
Porto de Pelotas, Rio Grande
do Sul. Os cinco terminais
foram arrematados por R$
216,3 milhões no total.
Para entendermos
melhor esse processo,
conversamos com o diretor da FGV Transportes,
Marcus Quintella, sobre os
resultados dos leilões da
Infra-Week, os próximos
passos do Governo Federal
e se vale a pena investir em
infraestrtura no Brasil.
Como você avalia os
resultados dos leilões da
Infra-Week?
Os resultados foram
excelentes e surpreendentes
ao mesmo tempo, principalmente com relação aos
altos ágios dos leilões dos
aeroportos. Neste caso,
eram três blocos impor-

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Companhia Aberta - CNPJ Nº 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5
AGOE - Convocação. Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas
da Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A., para se reunirem em AGOE,
a realizarem-se, cumulativamente, às 11h do dia 27/04/2021, na sede social,
na Rua São José, 35/16º, Centro, RJ, a fim de deliberarem a respeito da
seguinte Ordem do Dia: em AGO: (a) exame, discussão e votação das
contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras completas
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (b) exame, discussão
e votação do Orçamento de Investimentos da Companhia; (c) destinação
dos resultados do exercício findo em 31/12/2020; (d) instalação, eleição e
fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia,
e, em AGE: (e) fixação da remuneração anual e global para a administração
da companhia; (f) aprovação de prestação de garantias em operação
de financiamento; (g) aprovar a terceirização das atividades comerciais
e operação do estacionamento. Rio de Janeiro, 09/04/2021. Marcello
Romualdo da Silva Pereira - Presidente do Conselho de Administração.
PAQUETÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 29.517.209/0001-09 - NIRE 33.3.0032769-0
Ata da AGE realizada em 25/02/21. Data, Horário e Local. No dia 25/02/21,
às 11h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social
da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretária: Bianca Falcone. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i)
a renúncia do Sr. Luiz Guilherme Okido Arakaki ao cargo de Diretor sem
Designação Específica da Cia.; (ii) nova eleição dos membros da Diretoria
e (iii) a fixação da remuneração dos membros da Diretoria no ano de 2021.
Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem
do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia
do Sr. Luiz Guilherme Okido Arakaki, brasileiro, solteiro, bacharel em administração, RG 28146722- SSP/SP e CPF 343.197.638-74, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia., conforme carta de renúncia enviada
no dia 25/02/21. A Cia. e o Sr. Luiz Guilherme Okido Arakaki conferem-se
mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação
em relação a todos os direitos e obrigações de cada um. (ii) Eleger para o
cargo de Diretor Presidente, o Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel em administração, RG 11.605.282-0- IFP/
RJ e CPF 025.989.187-89, e para o cargo de Diretor sem Designação Específica, o Sr. Felipe Franco da Silveira, brasileiro, casado, administrador,
RG 14.157.566-9- SSP/SP e CPF 261.377.018-08, ambos com mandato de
2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto
social da Cia. (iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores
para o exercício social de 2021 em até R$100,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas de representação dos administradores, nos termos do Art. 152, caput da Lei 6.404/76. O acionista, desde
já, autoriza a prática e assinatura pelos Diretores da Cia. de todos os atos
necessários e relacionados às Ordens do Dia. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra,
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os
trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes. RJ, 25/02/21. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque
- Presidente; Bianca Falcone - Secretária. Jucerja em 08/04/21 sob o nº
4045345. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 18.593.815/0001-97 - NIRE 33.3.0031102-5
Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da Priner Serviços Industriais S.A.
(a “Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a
ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às 11:00 horas (a “AGOE”), na sede da
Companhia, na Avenida Geremário Dantas, 1400, lojas 249 e 267, Freguesia,
Jacarepágua, CEP 22.760-401, na cidade e estado do Rio de Janeiro, para
deliberarem acerca das seguintes matérias: Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores
independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
(ii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020; (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da
Companhia para o exercício social de 2021, nos termos da proposta da administração;
e (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração. Em Assembleia Geral
Extraordinária: (i) Alterar o estatuto social da Companhia para atualizar o caput do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir os aumentos de capital
aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado,
em reuniões realizadas em 26 de agosto de 2020, em 30 de setembro de 2020, 25
de novembro de 2020 e 30 de março de 2021, decorrentes do exercício do direito
previsto no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de julho de 2020; e (ii) Consolidar o
Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração acima indicada. Informações
Gerais: Os acionistas encontrarão os documentos e informações obrigatórias,
conforme previsto na Lei nº 6.404/1976 e na Instrução CVM nº 481/2009, e que
são necessárias para melhor entendimento da matéria acima, além do Manual
do Acionista para a AGOE, disponíveis no escritório da Companhia, na Avenida
Geremário Dantas, 1400, lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760401, no seu site (www.priner.com.br) e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3
S.A – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (a “B3”) (www.b3.com.br). Os acionistas, seus
representantes legais ou procuradores, poderão participar da AGOE por meio de
(i) voto à distância; ou (ii) presencialmente, munidos de documento de identidade com
foto, comprovação de poderes e extrato de titularidade das ações, consoante artigo
126 da Lei 6.404/76 e Manual de Acionistas para a AGOE. Com relação à participação
por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na
AGOE deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126,
§ 1º, da Lei 6.404/76. Os acionistas pessoas jurídicas podem ser representados por
meio de seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de
acordo com os seus atos constitutivos, não precisando, nesse caso, o procurador
ser acionista, administrador da Companhia ou advogado. A Companhia dispensa o
reconhecimento de firma, a notarização e consularização de procurações, bem como
a tradução juramentada no caso de procurações outorgadas no exterior. Para fins
de melhor organização da AGOE, a Companhia solicita, nos termos do art. 8º do
estatuto social da Companhia, o depósito prévio dos documentos necessários para
participação na AGOE com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores. Ressalta-se que os
acionistas poderão participar da AGOE ainda que não realizem o depósito prévio
acima referido, bastando apresentarem os documentos na abertura da AGOE,
conforme o disposto no art. 5º, § 2º, da ICVM 481/09, conforme alterada. O acionista
que desejar participar da AGOE por meio do sistema de votação à distância, nos
termos da ICVM 481/09, conforme alterada, deverá enviar o boletim de voto à
distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, ao banco escriturador
das ações ou diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes no
Manual de Acionistas para a AGOE e no próprio boletim. O percentual mínimo de
participação no capital votante necessário à requisição da adoção de voto múltiplo é
de 5% (cinco por cento), devendo essa faculdade ser exercida pelos acionistas em
até 48 (quarenta e oito) horas antes das Assembleias, conforme §1º do artigo 141 da
Lei nº 6.404/76.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.
Pedro Henrique Chermont de Miranda - Presidente do Conselho de Administração

tantes, cada um com as
suas características, mas
com as demandas atuais
muito aquém daquilo que
poderíamos esperar, principalmente se compararmos
com o nível pré-pandemia
de 2019. Havia uma previsão de retorno dessa
demanda do setor aeroportuário para 2023/2024, mas
os resultados dos leilões
mostraram que os investidores nacionais e internacionais estão acreditando
na potencialidade do Brasil.
O que é muito interessante é que são contratos
de longo prazo, com durações que podem chegar
aos 30 anos, transcendendo
esse governo e passando
pelos próximos. Não interessa se esse governo será
reeleito ou não, porque os
investidores estão apostando na política de Estado, em suas concessões
e privatizações. O impor-

tante são os fundamentos
econômicos do país, sua
estabilidade política e sua
segurança jurídica.
Os resultados mostraram
que o governo atual está
no caminho certo e que o
Ministério da Infraestrutura
está fazendo um brilhante
trabalho, fazendo uma boa
estruturação dos projetos.
Isso traz confiança para o
investidor que analisa os
editais e faz as suas próprias análises, modelagens e
matrizes de riscos.
Com relação a Ferrovia
de Integração Oeste-Leste
(Fiol 1), ela possui características muito específicas
e foi arrematada pelo lance
mínimo, o que já é satisfatório. Os 5 terminais portuários, principalmente os
quatro terminais de granéis
líquidos do Porto de Itaquí
do Maranhão, devido a sua
atratividade, foram todos
arrematados.

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”).
Ficam os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124 da
Lei nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística S.A.
(“Companhia”), a participar da AGOE, sob a forma digital, conforme disposto
na Instrução Normativa nº 79 do DREI, a ser realizada no dia 26/04/2021,
às 10h, com o fim de debater e deliberar sobre as seguintes matérias: 1. Em
Assembleia Geral Ordinária: (i) apreciação das Demonstrações Financeiras
com as contas dos administradores, Relatório da Administração e Parecer dos
Auditores Independentes da Companhia referentes ao exercício encerrado em
31/12/2020; (ii) destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020;
(iii) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da
Companhia; (iv) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal
da Companhia 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (v) Remuneração Global
dos Administradores para o período de maio/2021 a abril/2022; (vi) Política de
Remuneração da Logum; (vii) alienação de inservíveis. Para os fins legais, a
AGOE será formalmente realizada a partir da sede da Companhia, localizada
na Avenida Presidente Wilson, 231, Sala 902, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Será
facultada, conforme legislação aplicável, a participação e voto dos acionistas via
teleconferência e aplicativo Microsoft Teams, com a identificação de acionistas,
registro de manifestações, transmissão de documentos e apresentações, bem
como a gravação do conclave em áudio e vídeo. Os documentos pertinentes às
matérias a serem deliberadas na AGOE estão à disposição dos acionistas na sede
da Companhia e serão encaminhados aos representantes legais devidamente
capacitados mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na
AGOE por seu representante legal ou por procurador constituído há menos
de um ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado.
As pessoas que comparecerem à AGOE deverão exibir documento hábil de
identidade e documentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive
poderes para outorga de procurações, se for o caso). Rio de Janeiro, 8 de abril
de 2021. Luis Roberto Pogetti - Presidente do Conselho de Administração.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 30 de março de 2021, às 10:00 horas, na sede
social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP: 22.760-401. 2. Convocação: Convocação dispensada,
em razão da presença da totalidade dos membros do conselho de administração da
Companhia, conforme o artigo 13, parágrafo 6° do estatuto social da Companhia. 3.
Mesa: Presidente: Pedro Henrique Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Bruno de
Mello Pereira. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício das opções
de compra de ações da Companhia, realizado no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 08 de julho de 2020;
(ii) a ratificação da integralização das 10.000 (dez mil) ações ordinárias, escriturais e
sem valor nominal, emitidas pela Companhia em razão do exercício das opções de
compra de ações da Companhia, aprovado na assembleia geral extraordinária de 08
de julho de 2020; (iii) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
da Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2021 (“AGOE”) e a proposta da
administração aos acionistas; (iv) as contas dos administradores, as demonstrações
financeiras, acompanhadas do relatório da administração e o parecer dos auditores
independentes; (v) a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (vi) a indicação dos membros do conselho de
administração para o biênio de abril de 2021 a abril de 2023; e (vii) a proposta de remuneração dos membros da administração da Companhia. 5. Deliberações: Após
exame e discussão do item constante da ordem do dia, os membros do conselho de
administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram as seguintes
deliberações: (i) A emissão privada, dentro do limite de capital autorizado, de 88.011
(oitenta e oito mil e onze) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal ao preço
de emissão de R$ 3,464 (três reais e quatrocentos e sessenta e quatro milésimos de
real) por ação, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 08 de julho de 2020. As novas ações emitidas farão
jus, em igualdade de condições com as já existentes, a todos os benefícios, incluindo
dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que
vierem a ser aprovados pela Companhia. (ii) A emissão foi aprovada com exclusão
do direito de preferência para a subscrição pelos demais acionistas da Companhia,
nos termos do artigo 171 §3º da Lei nº 6.404/76, tendo sido a subscrição formalizada,
nesta data, mediante a assinatura do respectivo boletim de subscrição que, lido e
aprovado, foi arquivado na sede da Companhia. (iii) Um aumento de capital de R$
304.870,11 (trezentos e quatro mil reais, oitocentos e setenta reais e onze centavos).
O capital social da Companhia passa de R$249.651.997,17 (duzentos e quarenta
e nove milhões e seiscentos e dezoito mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e
dezessete centavos), dividido em 38.748.616 (trinta e oito milhões e setecentos e
quarenta e oito mil e seiscentos e dezesseis) ações ordinárias, escriturais e sem valor
nominal, para R$ 249.956.867,28 (duzentos e quarenta e nove milhões, novecentos
e cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos),
dividido em 38.846.627 (trinta e oito milhões, oitocentas e quarenta e seis mil, seiscentas e vinte e sete) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. (iv) ratificar a
integralização, em moeda corrente nacional, no valor de e R$ 33.510,00 (trinta e três
mil, quinhentos e dez reais), das 10.000 (dez mil) ações ordinárias, escriturais e sem
valor nominal, emitidas dentro do limite de capital autorizado, conforme deliberado
em reunião do conselho de administração de 25 de novembro de 2020, no âmbito do
plano de opção de compra de ações aprovado na assembleia geral extraordinária de
08 de julho de 2020. (v) aprovar a convocação da AGOE a ser realizada no dia 30 de
abril de 2021 e a proposta da administração aos acionistas, que, após lida pelo Presidente da mesa, foi aprovada por todos os presentes; (vi) recomendar a aprovação
das contas dos administradores, das demonstrações financeiras acompanhadas do
relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, relacionados
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e submetê-las à aprovação
da AGOE; (vii) recomendar a aprovação da proposta de destinação do resultado do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (viii) indicar os membros do
conselho de administração a serem eleitos para o biênio de abril de 2021 a abril de
2023; (ix) recomendar a aprovação da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021 de até R$2.793.326,56 (dois
milhões, setecentos e noventa e três mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e
seis centavos), e R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) à remuneração dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia. 6. Encerramento: Nada a mais a ser
tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada
e assinada por todos os presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, nos termos do §1° do artigo 130 da LSA. Mesa: Pedro Henrique Chermont de Miranda – Presidente, Bruno de Mello Pereira – Secretário. Membros do Conselho de
Administração presentes: Pedro Henrique Chermont de Miranda, Bruno de Mello
Pereira, Roberto Carmelo de Oliveira, Eduardo Khair Chalita e Pedro Hermes da Fonseca Rudge. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro
próprio. Rio de Janeiro, 30 de março de 2021. Bruno de Mello Pereira - Secretário.
Jucerja nº 4045303, em 08/04/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Quais deverão ser os
próximos passos do Governo Federal?
O Governo Federal vai
continuar nessa toada.
Na parte dos aeroportos,
isso foi um grande teste
para as joias da coroa:
Congonhas e Santos
Dumont. Há uma expectativa muito grande para
esses dois aeroportos.
Serão leiloadas rodovias
importantes, com boa
atratividade. Com relação
aos portos, o governo está
iniciando esse processo.
Com relação às ferrovias,
pode acontecer o leilão
da Ferrogrão. O governo
deverá continuar a estruturar e apresentar bons
projetos aos investidores
e, paralelamente, dar segurança jurídica, estabilidade
e arrumar a casa, o que dá
uma boa visão sistêmica.
Ninguém investe num
país apenas por um pro-

jeto ser bom. Para que
um investimento ocorra,
é necessário que toda a
conjuntura econômica,
política e estratégica do
país seja boa.
Vale a pena investir em
infraestrutura no Brasil?
Para os próximos anos,
nós ainda seremos extremamente dependentes
dos investimentos privados. O governo não tem
condições de fazer a sua
parte como em qualquer
lugar do mundo, onde o
próprio governo constrói a
infraestrutura do país com
dinheiro público. Isso vai
impulsionar o investimento
privado, mas não vai resolver os problemas logísticos, de transporte e de
infraestrutura do Brasil. De
certa forma, isso vai ajudar
o país e sua economia a se
desenvolverem, desde que
haja bons projetos.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF Nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente
edital, ficam convocados os acionistas da WLM PARTICIPAÇÕES E
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará às 11h00min do dia 30
de abril de 2021, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo,
200 - 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Item 1: Examinar e
Votar as contas dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme Relatório da Administração;
Item 2: Examinar e Votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações
Financeiras e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos
Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020; Item 3: Examinar e Votar Proposta de destinação
do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, bem
como a distribuição de dividendo obrigatório sobre o lucro líquido ajustado
do exercício de 2020, no valor de R$ 13.214.423,70, (treze milhões, duzentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta centavos)
que corresponde a R$ 0,34413 por ação ON e R$ 0,37855 por ação PN,
a serem distribuídos aos acionistas, conforme Proposta da Administração;
Item 4: Fixar em 05 (cinco) o total de membros que comporão o Conselho
de Administração da Companhia a serem eleitos para o mandado que se
encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2022 ; Item 5: Fixar em até
R$ 1.032.240,28 (um milhão, trinta e dois mil, duzentos e quarenta reais e
vinte e oito centavos) a verba média mensal para remuneração do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal (se houver),
para o período de maio de 2021 a abril de 2022; Item 6: Ratificar o valor
excedente de remuneração paga (ad referendum da Assembleia Geral
Ordinária de 2021) aos membros do Conselho de Administração, Diretoria
Executiva e o Conselho Fiscal, no período de maio de 2020 a abril de 2021,
no valor de R$ 801.730,69 (oitocentos e um mil, setecentos e trinta reais e
sessenta e nove centavos); e Item 7: Eleição dos membros do Conselho
de Administração para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral
Ordinária de 2022. Informações Gerais: (a) Nos termos do Artigo 1º da
Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual
mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição
da adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do
Conselho de Administração, é de 5% (cinco por cento), observado o prazo
de até 48 horas antes da realização da Assembleia para tal requisição;
(b) Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na
rede mundial de computadores no website da empresa (www.wlm.com.br) e
no website da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), os
documentos relacionados às deliberações previstas neste edital, conforme
exigidos pela Instrução CVM 481/09, como também, o Boletim de Voto à
Distância (“Boletim”) onde os acionistas poderão exercer o voto por meio de
preenchimento e entrega do Boletim, obedecendo as regras estabelecidas
nos artigos 21-A a 21-X, da Instrução CVM 481/09; (c) Caso o acionista
seja representado por procurador, este deverá estar constituído há menos
de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os atos constitutivos de
acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios de regularidade da
representação por parte dos signatários das procurações, em estrita observância ao disposto no art. 126 da Lei nº 6.404/76; e (d) Flexibilização das
exigências para o exercício do direito de voto à distância, ante a situação
de exceção decorrente da pandemia causada pela COVID-19, da seguinte
forma: 1) Dispensando o Acionista de reconhecer firma na procuração ou no
Boletim de Voto à Distância; 2) Dispensando a autenticação do RG, RNE,
CNH para Pessoa Física; 3) Dispensando a autenticação dos documentos
societários para Pessoa Jurídica; 4) Aceitando o envio dos documentos
por e-mail, sem a necessidade de envio das vias originais por correio. Rio
de Janeiro, 09 de Abril de 2021. Don David Lemos de Moraes Magalhães
Leite Jayanetti - Presidente do Conselho de Administração.

A COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADUAL E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS
E FEDERAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA. –
SICOOB COOPJUSTIÇA
CNPJ N0 02.000.895/0001-90 NIRE/JUCERJA N0 33400017447
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia
Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas
Estadual e demais órgãos públicos municipais, estaduais e federais no Estado
do Rio de Janeiro Ltda – Sicoob Coopjustiça, no uso das atribuições que lhe
confere o Estatuto Social, convoca os 6.458 associados, em condições de
votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a
realizar-se no Clube Costa Hall – Praça Marechal Ancora, 15 – Clube da
Aeronáutica – Centro/RJ, por absoluta falta de espaço em sua sede, no dia
29/04/2021, às 13:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos
associados, em primeira convocação; às 14:00 horas, com a presença de
metade mais 1 (um) dos associados, em segunda convocação; ou às 15:00
horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, em terceira
convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a
ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária 1. Prestação de contas do exercício
de 2020, compreendendo o relatório de gestão, balanço dos dois semestres
do exercício de 2020, apuração dos resultados, parecer do Conselho Fiscal
e parecer da auditoria externa independente, realizada pela Confederação
Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; 2. Destinação das sobras líquidas
apuradas; 3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula
de presença dos membros dos órgãos estatutários; 4. Rateio das despesas;
5. Aplicação do FATES; 6. Definição da devolução de capital dos ex
associados desligados no exercício de 2020. 7. Outros assuntos de interesse
social. Assembleia Geral Extraordinária 1.Reforma do Estatuto Social, por
determinação do Banco Central do Brasil, através do ofício 31.485/2020 –
BCB/Deorf/GTRJA, de 21/12/2020, com o ajuste do art. 71, diante da adesão
ao componente organizacional de ouvidoria único definido pelo Sicoob. 2.
Reforma do estatuto social por proposta do Conselho de Administração no
Art.18 - capítulo IV- parágrafo 2º, 3º e inciso 1º, referente ao resgate eventual
de capital. 3. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa,
de acordo com a Resolução CMN 4.434/2015 – Art. 26.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021.
Benino Manuel Alonso Lorenzo –
Presidente do Conselho de Administração

6 Financeiro

Sábado, domingo e segunda-feira, 10, 11 e 12 de abril de 2021 l Monitor Mercantil

Incerteza fiscal e pandemia impactam a inflação
Em evento virtual realizado nesta sexta-feira,
o presidente do Banco
Central (BCB), Roberto
Campos Neto, apresentou
uma avaliação atualizada
da conjuntura econômica
internacional e doméstica.
Ele reforçou perspectivas
para a política monetária
brasileira. O evento virtual
foi promovido pela XP em
parceria com o portal Infomoney, como parte da série
especial “Super Lives: 1 ano
de pandemia”. A XP tam-

bém expressou sua visão
sobre a política monetária
no Brasil. Em texto postado no site, o economista da
XP Rodolfo Margato.
As economias avançadas
(sobretudo os EUA) têm
feito massivos estímulos
fiscais adicionais aos do ano
passado, sustentando projeções cada mais positivas
para o crescimento econômico global. A perspectiva
de vacinação reforça esta
tendência. Neste contexto,
os preços internacionais

Rio Doce Energia S/A

de commodities (agrícolas,
metálicas, energéticas) exibem expressiva elevação,
pressionando inflação em
diversos países e causando certa ‘reprecificação de
ativos financeiros’ (especialmente as altas de juros
futuros). No caso de muitas economias emergentes,
tais como o Brasil, os saltos
de endividamento público
(decorrentes também da
adoção de medidas fiscais
expansionistas para o enfrentamento à pandemia)

explicam, em grande medida, os níveis mais depreciados de taxa de câmbio”.
Esta combinação entre alta
nos preços internacionais das
commodities e depreciação
cambial vem pressionando a
inflação brasileira. Apesar de
reconhecer as surpresas altistas com a inflação corrente,
o BC mantém a avaliação de
que a maior parte deste este
movimento é temporário (isto é, não reflete questões estruturais).
O cenário econômico da

XP prevê aumento da taxa
básica de juros dos atuais
2,75% a.a. para 5,00% a.a. até
o final de 2021. Após alguns
trimestres de estabilidade,
vemos a taxa Selic chegando
a 6,50% a.a. no fechamento
de 2022, isto é, à nossa estimativa de juro neutro para a
economia brasileira. Segundo
nossos cálculos, esses movimentos do juro básico permitiriam o cumprimento das
metas de inflação em 2022
(3,50% a.a.) e 2023 (3,25%
a.a.). “O risco para este ce-

nário, apontado pelo Presidente do BC e com o qual
concordamos, é que o cenário fiscal se deteriore, tornando a tendência da dívida
pública brasileira crescente.
Neste cenário, a taxa de
câmbio tende a voltar a se
desvalorizar, pressionando
adicionalmente a inflação.
Consequentemente, o BC
provavelmente abandonaria
o plano do ajuste parcial,
levando a taxa de juros diretamente para o patamar
neutro”, finalizou a XP.

CNPJ: 35.310.694/0001-48

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Senhores Acionistas, Em cumprimento das disposições legais e estatutárias , submetemos a apresentação dos acionistas as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2020. Agradecimentos. Ao reconhecermos que o resultado alcançado é conseqüência da união e do esforço de nossos colaboradores e do apoio, empenho, incentivo e profissionalismo de todos com que nos relacionamos. Queremos
expressar nossos agradecimentos, aos nossos acionistas, aos nossos fornecedores, e aos nossos Governos Municipais, Estaduais e Federal e demais autoridades, as agências Reguladoras e aos demais Agentes do Setor.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Balanços patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)
Demonstrações dos resultados
Ativo
31/12/2020 31/12/2019 (não auditado) Exercício findo em 31/12/2020 e período de 25/10 a 31/12/2019 (Em Reais) Exercício findo em 31/12/2020 e período de 25/10 a 31/12/2019 (Em Reais)
31/12/2019
31/12/2019
Circulante
13.845.118
10
31/12/2020 (não auditado)
31/12/2020 (não auditado) Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
40.039
10 Resultado de participações societárias
32.067.281
32.106.816
- Lucro líquido do exercício/período
Dividendos a receber
13.805.079
- Equivalência patrimonial
Ajustes
Não circulante
319.284.567
- Despesas operacionais
(32.106.816)
(39.535)
- Equivalência patrimonial
Investimento
319.284.567
- Gerais e administrativas
Variações dos passivos
Lucro
operacional
antes
do
resultado
financeiro
32.067.281
333.129.685
36.296
Resultado financeiro
- Fornecedor
31/12/2020 31/12/2019 (não auditado) Lucro Antes do Imposto de Renda
Passivo e patrimônio líquido
Impostos a pagar
2.379
Circulante
4.863.284
- e da Contribuição Social
(860)
32.067.281
- Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fornecedor
36.296
- Imposto de Renda e Contribuição Social
- Fluxos de caixa das atividades de investimentos
(300.982.830)
Impostos a pagar
2.379
- Lucro líquido do exercício/período
32.067.281
- Aquisição de controlada
0,106
- Caixa líquido proveniente das atividades
Dividendos propostos
4.824.608
- Lucro por ação (básico e diluído) – em R$
de investimentos
(300.982.830)
Patrimônio líquido
328.266.402
10
Demonstrações do resultado abrangente
Capital social
30.381.600
10 Exercício findo em 31/12/2020 e período de 25/10 a 31/12/2019 (Em Reais) Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital
303.815.090
10
Reserva de capital
273.433.500
31/12/2020 31/12/2019 (não auditado) Dividendos pagos
(2.791.371)
Reserva legal
1.603.364
- Lucro Líquido do exercicio/período 32.067.281
- Caixa líquido utilizado nas atividades
Dividendo Adicional Proposto
22.847.938
- Outros resultado abrangentes
- de financiamentos
301.023.719
10
333.129.685
10 Resultado abrangente total
32.067.281
- Aumento de caixa e equivalentes de caixa
40.029
10
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
10
Demonstrações das mutações no patrimônio líquido - Exercício findo em 31/12/2020 e período de 25/10 a 31/12/2019 (Em Reais)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
40.039
10
Capital
Reserva Reserva Dividendo Adicional
Lucros
integralizado
de Capital
legal
Propostos acumulados
Total
Diretores: Rodrigo Santos Coutinho Alves / Thiago Laurindo Horta Ferreira
Em 01 de janeiro de 2019
Francisco Vicente Santana Silva Telles - Contador - CRC/RJ 092.850/O-0
Capital social integralizado em 25 de outubro de 2019
10
10
A íntegra das demonstrações financeiras encontra-se disponível
Em 31 de dezembro de 2019 (não auditado)
10
10
na sede da companhia
Aumento de Capital
303.815.090
- 303.815.090
Constituição de reserva
(273.433.500) 273.433.500
- 273.433.500 posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suLucro líquido do exercício
32.067.281
32.067.281 ficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
Constituição de reserva
- 1.603.364
(1.603.364)
- relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
Dividendos intercalares pagos
(2.791.371)
(2.791.371) fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
Dividendos minimos obrigatórios
(4.824.608)
(4.824.608) omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos
Dividendos propostos
22.847.938 (22.847.938)
- controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimenEm 31 de dezembro de 2020
30.381.600 273.433.500 1.603.364
22.847.938
- 328.266.402 tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financei- dades da administração pelas demonstrações financeiras. A administração expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade.
ras - Aos Administradores e Diretores da Rio Doce Energia S.A. Rio de Ja- é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
neiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Rio Doce financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con- das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
Energia S.A (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemen- de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financei- se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati- ras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Socieda- levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operavas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados cional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgaapresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição pa- das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liqui- ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
trimonial e financeira da Rio Doce Energia S.A em 31 de dezembro de 2020, o dar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadesempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para auditores pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter
opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau- o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos indepen- Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. •
dentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informaprevistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio- de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. ções financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expresnais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de- As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas sar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente,
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito,
opinião. Outros assuntos. Exercício anterior não auditado. Chamamos a com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consatenção para o fato de que não examinamos o balanço patrimonial da Socieda- realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, tatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signide em 31 de dezembro de 2019 e as demonstrações do resultado, do resultado exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon- ficativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de janeiro, 19 de março de 2021.
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o go da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ
exercício findo naquela data, ou de quaisquer notas explicativas relacionadas e, relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por
Milena dos Santos Rosa - Contador CRC RJ-100983/O-7
consequentemente, não expressamos uma opinião sobre eles. Responsabili- fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-

ARTPLAN COMUNICAÇÃO S/A -

CNPJ/MF 33.673.286/0001-25

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V Sª as Demonstrações
Financeiras do exercício ﬁndo em 31/12/2020. Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos nossos funcionários, fornecedores e autoridades pela
colaboração e parceria que nos foram dadas no exercício. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020 - A Diretoria
Balanço Patrimonial Posição em 31/12/2020 e 2019 - (Em Real)
2020 _____________
2019
2020 _____________
2019
_____________
_____________
175.056.847,73 _____________
211.279.393,96
Ativo
175.056.847,73 _____________
211.279.393,96 Passivo
_____________
_____________
126.039.702,39 _____________
167.475.777,12
_____________
Circulante
135.638.618,83 _____________
170.738.303,67 Circulante
_____________
104.888.791,98
142.957.912,14
Caixa e equivalentes de caixa
1.489.416,53
1.001.983,73 Fornecedores
Empréstimos Bancários
10.308.857,41
10.778.748,84
Contas a Receber de Clientes
117.224.845,69
159.721.841,09 O. Sociais e Tributos a Recolher
2.598.641,08
5.215.080,17
Adiantamentos a Fornecedores
3.112.042,05
3.674.482,12 Outras Contas a Pagar
0,00
4.884,78
Tributos a Recuperar
7.689.502,48
2.694.367,69 Juros sobre Capital
1.486.348,23
1.889.568,15
0,00
496.079,40
Dividendos a Receber
2.436.402,38
0,00 Provisão para CSL
3.785.921,54
5.886.619,60
Demais Contas a Receber
2.636.367,94
2.636.893,57 Adiantamento de Clientes
2.971.142,15
246.884,04
Despesas Antecipadas
1.050.041,76
1.008.735,47 Dividendos a Pagar
Não Circulante
Não Circulante
23.441.564,64 _____________
21.832.843,47 Exigível a Longo Prazo
_____________
14.123.717,19 _____________
7.200.782,74
_____________
Realizável a Longo Prazo
39.418.228,90 _____________
40.541.090,29 Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital 2.623.435,51
_____________
2.676.644,84
Créditos com Pessoas Ligadas
18.152.354,65
18.264.306,63 Empréstimos Bancários
8.850.281,68
1.724.137,90
2.650.000,00
2.800.000,00
Aplicações Financeiras
4.793.054,89
3.072.381,74 Contrto de Mutuo de Pessoa Ligada
34.893.428,15 _____________
36.602.834,10
_____________
Depósitos Judiciais e Cauções
496.155,10
496.155,10 Patrimônio Líquido
Capital Social
16.030.486,32
16.030.486,32
Investimentos
9.490.793,58
9.582.293,58 Ações em Tesouraria
-1.362.391,22
-1.362.391,22
Imobilizado
6.485.870,68
9.125.953,24 Reserva de Lucros
20.225.333,05
21.934.739,00
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 - (Em Real)
Reserva
de Lucros
________________
Descrição
Capital Social Ações
em Tesouraria ________________
Reserva Legal Lucros
Retidos Lucros
Acumulados ________________
Total do P. Líquido
____________________________
____________
__________________
_____________
_________________
Saldo em 31/12/2019
16.030.486,32
-1.362.391,22
3.167.103,95
18.767.635,05
0,00
36.602.834,10
Resultado do Exercício
3.874.268,21
3.874.268,21
Dividendos
-3.994.708,11
-3.994.708,11
Aumento de Capital em 25/04/2019
0,00
Transferência p/Reserva de Lucros
3.874.268,21
-3.874.268,21
0,00
Constituição da Reserva Legal
38.993,31
-38.993,31
0,00
Juros sobre Capital Proprio
-1.588.966,05 _________________ ________________
-1.588.966,05
____________ __________________ ________________ _____________
Saldo em 31/12/2020
16.030.486,32 __________________
-1.362.391,22 ________________
3.206.097,26 _____________
17.019.235,79 _________________
0,00 ________________
34.893.428,15
____________
Demonstração do Resultado em 31/12/2020 e 2019 - (Em Real)
2020 _____________
2019
_____________
Receita Bruta
121.834.748,44 156.433.777,58
(-) Dedução da Receita Bruta
18.075.062,45
20.689.621,63
Receita Líquida
103.759.685,99 135.744.155,95
(-) Custo dos Serviços
13.696.188,78 _____________
21.930.798,89
_____________
Lucro Bruto
90.063.497,21 113.813.357,06
Despesas Operacionais
(-) Administrativas
86.401.677,63 102.056.196,73
(-) Depreciações e Amortizações
1.205.070,47
3.992.289,49
(+) Receita Financeira
484.679,70
532.128,33
(-) Despesa Financeira
2.193.101,66 _____________
3.156.858,84
_____________
Lucro Operacional
748.327,15
5.140.140,33
Outras Receitas (Despesa)
3.952.239,34
6.622.436,46
Lucro Antes da C. Social
4.700.566,49
11.762.576,79
(-) Provisão para C. Social
225.078,95
808.070,74
Lucro Antes da Provisão p/I.Renda
4.475.487,54
10.954.506,05
(-) Provisão para I. de Renda
601.219,33 _____________
2.226.399,33
_____________
Lucro Líquido do Exercício
3.874.268,21 _____________
8.728.106,72
_____________
Quantidade de Ações
34.933.039
34.933.039
Lucro por Ação
0,11
0,25
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1 Apresentação das Demonstrações Financeiras: As Demonstrações
Financeiras foram elaboradas com observância da Lei 11638/07 e alterações
da MP 449 de dezembro de 2008. 2. Resumo das Principais Praticas
Contábeis: O resultado é apurado pelo regime de competência. Os Ativos
e Passivos da sociedade realizáveis e exigíveis no prazo de um ano estão
Rubem Medina - Diretor Vice Presidente

demonstrados no Circulante. Os investimentos se relevantes são avaliados
pelo método de equivalência patrimonial e os demais pelo custo de aquisição
corrigidos até 31/12/1995. O imobilizado e o diferido são demonstrados pelo
custo de aquisição corrigido monetariamente até 31/12/1995 e deduzido
das depreciações e amortizações que são calculadas pelo método linear
e igualmente corrigidas até 31/12/1995. 3. Sociedade em Conta de
Participação: Em 16/03/2017 a sociedade constituiu uma Sociedade em
Conta de Participação , da qual é a socia ostensiva com a ﬁnalidade de ter
uma atuação mais forte na area de varejo, sendo que conforme determina a
legislação os resultados estão consolidados nas presentes demonstrações,
tendo sido segregada a parcela referente ao socio participante do resultado
do periodo.
4. Investimentos:
2020 ___________
2019
___________
Participações em Controladas
6.729.179,14
6.720.679,14
Sociedade em Conta de Participação Pullse 2.728.554,19
2.828.554,19
Outras Participações
33.060,25 ___________
33.060,25
___________
Total
9.490.793,58 ___________
9.582.293,58
___________
5. Imobilizado e Taxa Anual de Depreciação:
2020 ____________
2019
____________
Edifício
4% 3.672.000,00
3.672.000,00
Veículos
20% 1.218.699,92
1.214.799,92
Móveis e Utensílios
10% 5.506.098,14
5.486.867,88
Equipamentos Eletrônicos
20% 5.439.420,81
5.043.865,69
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 20% 13.491.241,83 13.464.551,83
Outras Imobilizações
13.562,62
13.562,62
29.341.023,32 28.895.647,94
Menos Depreciações Acumuladas
22.855.152,64 ____________
19.769.694,70
____________
6.485.870,68
9.125.953,24
Lionel Chulam - Diretor Vice Presidente

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 e 2019 - (Em Real)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais ____________
2020 ____________
2019
Lucro Líquido do Exercício
3.874.268,21
8.728.106,72
Ajustes do Lucro Líquido de itens não caixa
Depreciações e Amortizações
3.085.457,94
3.992.289,49
Equivalência Patrimonial/Dividendos
-2.281.481,23 -6.581.032,99
Resultado da venda do Ativo Permanente
0,00
66.596,53
Provisão p/ Imposto de Renda
601.220,23
2.226.399,33
Provisão p/ Contribuição Social s/Lucro
225.078,95
808.070,74
Juros s/Empréstimos bancários
2.193.101,66 ____________
3.156.858,84
____________
Total dos Ajustes do Lucro Líquido
3.823.377,55 ____________
3.669.181,94
____________
(Aumento)/Diminuição de Ativos
Contas a Receber de Clientes
42.496.995,40 -55.003.064,72
Tributos a Recuperar
-3.907.390,58
-400.474,07
Adiantamento a Fornecedores
562.440,07
-705.876,60
Outros Ativos
-195.701,81 ____________
-2.924.906,04
____________
Total (Aumento)/Diminuição de Ativos
38.956.343,08 -59.034.321,43
____________
____________
Aumento/(Diminuição) de Passivos
Fornecedores
-38.069.047,96 30.686.637,24
Tributos e Obrigações Sociais
-2.616.439,09
1.038.808,41
Adiantantamento de Clientes
-2.100.698,06
2.581.304,40
Férias e Salários
-4.884,78 ____________
-31.413,98
____________
Total Aumento/(Diminuição) de Passivos
-42.791.069,89
34.275.336,07
____________ ____________
Juros Pagos s/Empréstimos
-2.193.101,66 -3.156.858,84
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos____________
-2.410.194,99 ____________
-3.015.802,63
Caixa Líquido proveniente das atividades
operacionais
-740.377,70 -18.534.358,17
____________
____________
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições para Ativo Imobilizado
-445.375,38 -1.594.915,92
(Aquisições) Redução de Investimento
-8.500,00
-8.500,00
Aquisições de Ações
0,00
0,00
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital de Coligada
0,00
0,00
Dividendos recebidos de investimentos
0,00 ____________
3.309.140,21
____________
Caixa Líquido aplicado nas atividades de
investimentos
-453.875,38 ____________
1.705.724,29
____________
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos bancários (pagos)contratados
6.506.252,35 -6.684.087,24
Aplicações Financeiras de Longo Prazo
-1.720.673,15
-815.835,80
Credito com Socio Participante da SCP
-1.670.758,11
3.271.892,78
Contrato de Mutuo com Pessoa Ligada
0,00
0,00
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital
dos Sócios
1.729.500,76
-637.954,19
Dividendos Pagos
-1.170.450,00
-228.809,79
Juros sobre Capital Próprio pagos
-1.992.185,97 ____________
-1.673.568,55
____________
Caixa Líquido aplicado nas atividades de
ﬁnanciamento
1.681.685,88 ____________
-6.768.362,79
____________
Aumento(Diminuição) líquido de caixa e
equivalentes
487.432,80 -23.596.996,67
____________
____________
Caixa e equivalentes no inicio do exercício
1.001.983,73 24.598.980,40
Caixa e equivalentes no ﬁnal do exercício
1.489.416,53 ____________
1.001.983,73
____________
6. Capital Social: O Capital da sociedade totalmente subscrito e intregalizado
é composto por 34.933.039 ações ordinárias nominativas com valor nominal
de R$0,46 cada
INDICES
2020
2019
_________________________________________
_____
_____
LIQUIDEZ GERAL
LG = _________________________________________
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
1,13
1,10
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SOLVÊNCIA GERAL
SG = _________________________________________
Ativo Total
1,25
1,21
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LIQUIDEZ CORRENTE
LC = _________________________________________
Ativo Circulante
1,08
1,02
Passivo Circulante
_____________________________________________________________

Carlos Manoel Cabral Pinheiro - Técnico em Contabilidade CRC RJ 20.295-9

Monitor Mercantil l Sábado, domingo e segunda-feira, 10, 11 e 12 de abril de 2021

Financeiro 7

TI SPARKLE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ nº 04.475.718/0001-95

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2020. A Diretoria
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2020 E 2019 Valores expressos em Reais (R$)
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31/12/2020 E 2019 - Valores expressos em Reais (R$)
Ativo
Nota
2020
2019 Passivo
Nota
2020
2019
Nota
2020
2019
51.206.044 31.709.688 Receita Bruta
Circulante
50.427.470 34.527.129 Circulante
87.165.074 75.924.653
9
31.287.248 23.752.372 Serviços Prestados
Disponível
4
6.358.180
7.348.811 Fornecedores
456.593
264.864 Serviços Canceladas e Devoluções
Clientes
5
29.016.417 20.255.415 Obrigações com Pessoal
(714.675)
10
54.853
77.597 (-) Serviços Cancelados
Impostos a Recuperar
6
6.201.811
4.769.401 Obrigações Sociais
Dedução da Receita Bruta
Impostos
a
Recolher
10
3.665.140
3.627.656
Despesas Antecipadas
3.271.773
1.721.198
(16.290.746) (13.965.127)
11
2.836.889
848.545 (-) Impostos sobre Serviços
5.579.288
432.304 Imposto de Renda
Outros Créditos
70.874.329 61.244.851
12.905.321
3.138.654 Receita Liquida
Adiantamento de Clientes
12
211.611.597 176.198.956
Não Circulante
Não Circulante
60.355.947 33.025.262 Custo Operacional
Impostos a Recuperar
6
14.366
14.366 Adiantamento de Clientes
16 (49.498.536) (43.453.699)
12
7.515.947 20.933.162 Custos dos serviços prestados
21.375.792 17.791.152
Impostos Diferidos
7
8.826.722 10.615.129 Partes Relacionadas
13
52.840.000 12.092.100 Lucro Bruto
(9.992.787) (10.795.929)
Partes Relacionadas
13
90.177
132.602 Patrimônio Líquido
150.477.075 145.991.135 (Despesas) Receitas Operacionais
Despessas com Pessoal
17
(5.245.186) (4.833.386)
Imobilizado
8
157.506.254 144.090.091 Capital Social
14
69.337.364 69.337.364 Despesas Administrativas
18
(4.747.601) (6.031.998)
45.174.078 21.346.768 Lucros acumulados
Intangivel
8
81.139.712 76.653.771 Outras Receita (despesas) Operacionais
69.455
262.039.067 210.726.085 Total do Passivo
Total do Ativo
262.039.067 210.726.085 Resultado Financeiro
19
(3.240.092)
(293.241)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2020 E 2019 - Valores expressos em Reais (R$)
Receitas Financeiras
4.839.553
3.289.584
(8.079.645) (3.582.825)
. Contexto Operacional.ACompanhia foi constituída em 30/05/2001 como uma socieda- dos pelo regime de competência. Quando necessário registradas através de provisões; k) Despesas Financeiras
8.142.913
6.701.982
de por cotas de responsabilidade por cotas limitada sob a denominação de LatinAmerican Receitas e despesas financeiras: representam juros e variações monetárias e cambiais Lucro (Prejuizo) Operacional
8.142.913
6.701.982
Nautilus Brasil Ltda.ACompanhia tem por objeto social atualmente a importação, exporta- decorrentes de aplicações financeiras, operações com partes relacionadas, fornecedores Resultado antes do IR e Contrib. Social
Provisões de IRPJ e CSSL
20
(3.656.973) (2.517.174)
ção, aquisição, instalação e operação, através de qualquer técnica, meio ou sistema, de que geram ativos e passivos monetários e outras operações financeiras. São reconheci- IRPJ
(2.680.257) (1.840.686)
equipamentos e aparelhagens, incluindo redes dedicadas e/ou integradas, para o escoa- das pelo regime de competência quando ganhas ou incorridas pela Companhia. l) Os ati- CSLL
(976.716)
(676.488)
mento de sinais de telecomunicações, para a gestão de redes fixas de telecomunicações vos e passivos são demonstrados pelos valores de realização e exigibilidade, respectiva- Lucro Liquido do Exercicio
4.485.940
4.184.808
e para o desenvolvimento das atividades conexas, incluindo as de projeto, realização, mente, e contemplam as variações monetárias ou cambiais, bem como os rendimentos e
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS
gestão e comercialização dos produtos, serviços e sistemas de telecomunicações, telein- encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço, reconhecidos em base “pro rata
EM 31/12/2020 E 2019 - Valores expressos em Reais (R$)
formática e eletrônica, e locação de infra-estrutura de telecomunicações, sem limites terri- temporis”.
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2020
2019
toriais. Assim como a prestação de serviços de consultoria no setor de telecomunicações, 4. Disponibilidades
2020
2019 Resultado do Exercicio
4.485.940 4.184.808
1.448
51 Depreciação e Amortização
consultoria administrativa e contábil, de acesso à internet, outros serviços de valor adicio- Caixa
27.400.438 27.495.288
6.356.732
7.348.760 Provisões
nado e de telecomunicações incluindo, mas não se limitando, aos serviços de transmissão Banco
369.528
777.925
Total
6.358.180
7.348.811
de voz, textos, dados, imagens e telemática. A Companhia poderá, também, participar em
Variações monetárias, cambiais - líquidas
2.200.360
(809.537)
2020
2019
5.
Clientes
Imposto de renda e Contribuição social diferidos
outras sociedades ou companhias para fins de realizar seu objeto social. As atividades
Clientes locais
30.253.597 20.873.497 Redução (aumento) nos ativos operacionais:
16.890.972 6.849.597
descritas deverão ser conduzidas em conformidade com todas as leis, normas, provimen- Clientes exterior
903.793
1.522.891 Contas a receber (01)
8.761.002 5.074.198
tos e regulamentos brasileiros a elas aplicáveis, incluindo, mas não limitando, aos regula- Provisão para perdas
(2.140.973) (2.140.973) Impostos a recuperar (02)
1.432.410 2.434.510
mentos expedidos pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Em Total
29.016.417 20.255.415 Despesas antecipadas (03)
1.550.575 (1.091.415)
28/06/2007, as sócias-quotistas Latin American Nautilus Brasil Participações Ltda e Latin 6. Impostos a Recuperar
2020
2019 Outros créditos (04)
5.146.984
432.304
American Nautilus USA, INC. Decidiram aumentar o capital da Companhia de R$ Impostos (CP)
6.201.811
4.769.401 Aumento (redução) nos passivos operacionais:
6.079.141 (13.257.896)
Impostos
(LP)
14.366
14.366
63.900,00 para R$ 6.850.598,00 mediante a emissão de 6.786.698 novas quotas; (ii) auFornecedores (05)
7.534.876 (14.969.417)
6.216.177
4.783.767 Salários, provisões e contribuições sociais (06)
mento ora deliberado é totalmente integralizado, através da assunção, pela LatinAmerican Total
168.985
34.178
2.025.829
949.112
Nautilus Brasil Participações Ltda, de determinadas dívidas da Companhia, devidamente Referente a impostos pagos pela companhia quer sejam eles IR/ CS/ ICMS/ etc. No caso Impostos a recolher (07)
(3.650.548)
728.231
registradas em seus livros contábeis, assim como no Sistema de Informações do Banco de ICMS a Companhia credita-se de valores dos insumos adquiridos para a prestação Adiantamento de clientes (08)
Central do Brasil – SISBACEN perante a Latin American Nautilus S.A., equivalentes nesta dos serviços tais como contratação de circuitos, cross-conexões, etc. Com relação ao Recursos líquidos provenientes das ativ. operacionais 22.905.381 11.540.991
IR/CS a empresa faz pagamentos antecipados que serão compensados na entrega da Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
data a R$ 115.159,00 e a Latin American Nautilus Limted equivalentes nesta data a R$ declaração do imposto de renda.
Adições ao imobilizado
64.643.912 25.236.801
6.671.539,00. A partir do Ano de 2014, a Companhia tem procurado expandir sua área de 7. Impostos Diferidos
2020
2019
64.643.912 25.236.801
atuação além dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, onde vem atuando e; através IRPJ (a)
4.399.875
5.224.852 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
de novas captações de clientes, iniciou operações (vendas) também a partir da sua filial Contribuição Social (a)
1.583.955
1.880.947 Empréstimos de empresas ligadas/ Aumento de capital 40.747.900
em Fortaleza (CE), que atendem os clientes do Norte e Nordeste do país (nos estados Sub-total
5.983.831
7.105.799 Recursos líquidos das atividades de financiamentos
40.747.900
64.134
79.414 Redução do Saldo de Disponibilidades
(990.631) (13.695.810)
onde a LAN não possui filiais). Vislumbrando a continuidade de seu crescimento, a LAN PIS (b)
296.002
366.525 Disponibilidades: Saldo inicial
7.348.811 21.044.621
iniciou processo de abertura de três novas filiais até o fim do 1º trimestre de 2015 nos Es- COFINS (b)
95.066
117.716
Saldo final
6.358.180
7.348.811
tados de Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, onde hoje já existem clientes e FUST (b)
47.533
58.859 Redução / Aumento do Saldo de Disponibilidades
(990.631) (13.695.810)
a prospecção vem ocorrendo de modo a aumentar a quantidade dos mesmos nesses FUNTEL (b)
IRPJ (b)
1.720.703
2.122.659
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Estados. Em Maio/2015, a filial de Pernambuco iniciou suas operações e o faturamento CSLL (b)
619.453
764.157
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019
para os clientes. A filial do Rio Grande do Sul encontra-se em processo final de abertura Sub-total
2.842.891
3.509.330
Valores expressos em Reais (R$)
junto aos Órgãos competentes (SEFAZ) para obtenção das Inscrições Estaduais para que Total Impostos Diferidos
8.826.722 10.615.129
Cap. social Reserva Resultado
seja possível o início das operações. Em 24/08/2016, as sócias-quotistas Latin American (a) - O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram calculados sobre as
subscrito de lucros do exercício
Total
Nautilus Brasil Participações Ltda e Latin American Nautilus USA, INC. Decidiram através correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto e da
69.337.364 72.468.964
- 141.806.328
da celebração de sua 27º alteração contratual, alterar a razão social da Companhia, pas- contribuição social sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações Saldo em 31/12/2018
- 4.184.807
4.184.807
sando ser denominada TI Sparkle Brasil Telecomunicações Ltda. Em 15/12/2016, as só- financeiras.As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos Lucro (Prejuízo) do exercício
Destinação do Lucro
- 4.184.807 (4.184.807)
cias-quotistas TI Sparkle Brasil Participações Ltda (anteriormente denominada Latin tributos diferidos, são de 15% para o imposto de renda, 10% para o imposto de renda Distribuição de Lucros
American Nautilus Brasil Participações Ltda) e TI Sparkle Americas (anteriormente deno- adicional e de 9% para a contribuição social. (b) - Refere-se aos valores pagos antecipa- Saldo em 31/12/2019
69.337.364 76.653.771
- 145.991.135
damente referente a venda de direito de uso (“IRU”) para Claro e que são amortizados
minada e LatinAmerican Nautilus USA, INC. Decidiram aumentar o capital da Companhia mensalmente até o prazo findo do direito (2025).
Lucro (Prejuízo) do exercício
- 4.485.940
4.485.940
de R$ 6.850.598,00 para R$ 69.337.363 mediante a emissão de 62.486.765 novas quo- 8. Imobilizado & Intangivel
- 4.485.940 (4.485.940)
2020
2019 Destinação do Lucro
Vida Útil
tas; (ii) aumento ora deliberado é totalmente integralizado, pela sócia-quotista TI Sparkle Imobilizado:
265.844.140 228.307.234 Distribuição de Lucros
69.337.364 81.139.711
- 150.477.075
Brasil Participações Ltda (anteriormente denominada Latin American Nautilus Brasil Parti- Benfeitorias
4 anos
129.221
129.220 Saldo em 31/12/2020
4 anos
132.182
132.182
cipações Ltda). Em Dezembro/2018, a filial de Minas Gerais iniciou suas operações e o Móveis e Utensílios
2020
2019
4 anos
1.308.961
1.308.961 Passivo
faturamento para os clientes. 2. Base de elaboração e apresentação das demonstra- Equip Técnicos
Circulante Não circulante Circulante Não circulante
Equip
Informática
5
anos
137.859
111.579
ções contábeis. As demonstrações contábeis em 31/12/2020 foram elaboradas de
Telecom Itália Finance S.A (b)
52.840.000
12.092.100
8 anos 159.364.944 159.364.944 Total
52.840.000
12.092.100
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as disposições Equipamentos SDH
Equipamentos IP
8 anos
36.361.493 33.698.490 (a) Refere-se a saldo proveniente da prestação de serviços
da legislação societária (“Lei nº 6.404/76”) que incluem os novos dispositivos introduzidos, Imobilizado em Andamento
N/A
66.875.932 33.279.058 (b) Refere-se a saldo de empréstimo a pagar.
alterados e revogados pela Lei nº 11.638, de 28/12/2007 (“Lei nº 11.638/07”), pela Lei nº Importação em Andamento
N/A
1.533.548
282.800 14. Patrimonio Liquido. a) Capital social. Em 31/12/2020, o capital social da Sociedade
11.941, de 27/05/2009 (“Lei nº 11.941/09”) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Intangível:
135.975.317 108.868.310
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). 3. Principais Práticas Contábeis. As práticas Direito Irrevogável de Uso
12 anos
74.247.897 74.247.897 é composto por 69.337.363 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, cuja distribuição
12 anos
31.744.631 23.287.246 segue apresentada abaixo:
contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária Fibra Óptica
Numero de Quotas Valor em Reais
Meios
de
rede
12
anos
1.593.775
1.593.775 Sócias Quotistas
brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emiti69.337.363
69.337.363
20 anos
28.085.800
9.436.178 TI Sparkle Brasil Participações Ltda
das pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela Comissão de Direito Irrev. de Uso
1
1
5 anos
303.214
303.214 TI Sparkle Americas INC.
Valores Mobiliários - CVM. As práticas contábeis mais relevantes adotadas pela Socieda- MXM
69.337.364
69.337.364
(-) Provisão p/ perda de Dir. de Uso
(74.247.897) (74.247.897) Total
de são as seguintes: a) Realizáveis e Exigíveis: Os saldos realizáveis e exigíveis com (-) Depreciação/Amortiz. Acumulada
2020
2019
(124.891.228) (97.490.788) 15. Receita
vencimento em até 12 meses da data do balanço são classificados no ativo e passivo cir- Total
80.253.720 69.799.682
202.680.332 165.436.859 Serviços Telecom (interno)
culantes, respectivamente. b) Saldos e Transações em moeda estrangeira. Saldos e Custo
2.976.538
45.243
31/12/2019
Adições Baixas
31/12/2020 Serviços Telecom (exterior)
781.196
2.222.557
transações e saldos em moeda estrangeira: são convertidas para a moeda funcional da Equipamentos SDHL
159.364.944,04
- 159.364.944,04 Venda de Mercadoria (interno)
2.350.781
2.350.781
Sociedade (R$ - reais) utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Equipamentos IP
33.698.490,50 2.663.002,82
- 36.361.493,32 Serviços Prestados (apropriação)
802.839
1.506.389
1.308.961,21
1.308.961,21 Outros serviços
Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas datas Equipamentos técnicos
87.165.074 75.924.653
129.220,59
129.220,59 Total
dos balanços. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liquidação des- Benfeitorias
111.579,02
26.280,00
137.859,02 O aumento da receita deve-se a novos contratos firmados, aumento das capacidades
sas transações e da conversão de ativos e passives monetários denominados em moeda Equip. de informática
132.182,07
132.182,07 contratas e nos casos dos contratos em moeda estrangeira no aumento do dolar.
estrangeira são reconhecidos no resultado do exercício, nas rubricas “Receitas financei- Móveis e utensílios
Imobil. em andamento
33.279.057,60 33.596.874,58
- 66.875.932,18 16. Custos
2020
2019
ras” e “Despesas financeiras”; c) Equivalentes de Caixa. Os equivalentes de caixa são Import. em andamento
282.800,48 1.250.747,17
1.533.547,65 Capacidade
(9.872.975) (5.166.309)
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para Total custo
228.307.235,51 37.536.904,57
- 265.844.140,08 Operação & Manutenção
(1.476.545) (2.107.867)
investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações finan- Depreciação
31/12/2019
Adições Baixas
31/12/2020 Hospedagem
(6.549.592) (5.766.303)
ceiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez Equipamentos SDHL
(68.689.211,32) (19.844.650,22)
- (88.533.861,54) Locação Fibra
(2.690.345) (2.099.405)
Equipamentos
IP
(14.472.928,99)
(4.079.371,20)
(18.552.300,19)
imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um
Depreciação & Amortização
(27.326.440) (27.375.902)
Equipamentos
técnicos
(858.493,71)
(162.996,17)
(1.021.489,88)
Outros
(1.582.638)
(937.913)
risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo,
(85.420,66)
(11.048,45)
(96.469,11) Total
(49.498.536) (43.453.699)
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu Benfeitorias
Equip.
de
informática
(88.168,20)
(11.120,06)
(99.288,26)
O Aumento dos custos está relacionado com a manutenção da rede. A Companhia tem
valor de mercado ou de realização; d) Contas a Receber. As contas a receber de clientes
Móveis e utensílios
(22.921,80)
(11.555,21)
(34.477,01) fechado novos contratos, incluindo uso de fibra interna contrato principal sobre o direito
são registradas pelo valor nominal e deduzidas da provisão para créditos de liquidação Total depreciação
(84.217.144,68) (24.120.741,31)
- (108.337.885,99) sobre a fibra óptica com seus fornecedores (hospedagem, operação & manutenção,
duvidosa, a qual é constituída utilizando o histórico de perdas por faixas de vencimento, Total imobilizado
144.090.090.83 13.416.163,26
- 157.506.254.09 capacidade).
sendo considerada suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas; e) Imobili- Custo
31/12/2019
Adições Baixas
31/12/2020 17. Despesas com pessoal
2020
2019
zado/Intangível: Avaliados ao custo de aquisição e reduzidos pela depreciação e amorti- Fibra óptica
23.287.245,96 8.457.385,20
- 31.744.631,16 Salários
(1.765.515) (1.877.472)
Meios
de
rede
1.593.775,00
1.593.775,00
zação acumulada e pelas perdas por “impairment”, quando aplicável; f) Imposto de renda
Bonificação
(1.089.673)
(642.669)
303.214,01
303.214,01 INSS
e contribuição social - correntes e diferidos: Reconhecidos na demonstração do resultado Sistema (MXM)
(878.791)
(806.676)
Direito
irrevog.
do exercício. O imposto de renda, imposto de renda adicional e a contribuição social da
Férias
(381.927)
(291.845)
Uso
de
fibra
dark
74.247.896,90
74.247.896,90
Sociedade no Brasil são calculados às alíquotas de 15%, 10% e 9%, respectivamente. A
13° salário
(256.055)
(222.697)
Direito irrevog. - Uso de fibra 9.436.177,80 18.649.621,80
- 28.085.799,60 FGTS
(271.604)
(239.144)
despesa de imposto de renda e contribuição social - correntes são calculadas com base Total custo
108.868.309,67 27.107.007,00
- 135.975.316,67 Seguro de Vida
(44.627)
(47.093)
nas leis e nos normativos tributários promulgados na data de encerramento do exercício, Amortização
31/12/2019
Adições Baixas
31/12/2020 Assistência Médica
(404.819)
(474.426)
de acordo com os regulamentos tributários brasileiros. A Administração avalia periodica- Fibra óptica
(11.455.860,43) (2.642.397,33)
- (14.098.257,76) Refeição
(98.959)
(115.150)
mente as posições assumidas na declaração de renda com respeito a situações em que Meios de rede
(764.526,01) (127.015,81)
(891.541,82) Previdência Privada
(8.900)
(8.900)
Direito
irrevog.
a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpretação que possa ser eventualOutros
(44.316)
(107.316)
Uso
de
fibra
(seabras)
(992.769,67)
(470.009,67)
(1.462.779,34)
mente divergente e constitui provisões, quando adequado, com base nos valores que
Total
(5.245.186) (4.833.386)
(60.488,53)
(40.274,29)
(100.762,82)
espera pagar ao Fisco. O imposto de renda e a contribuição social - diferidos são calcula- Sistema (MXM)
2020
2019
18. Despesas administrativas
Total
custo
(13.273.644,64)
(3.279.697,10)
(16.553.341,74)
dos sobre as diferenças temporárias entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus
(937.977)
(884.180)
Imparmet
31/12/2019
Adições Baixas
31/12/2020 Serviços profissionais e contratados
valores Contábeis. O imposto de renda e a contribuição social - diferidos são determinados Prov para perda valor
Materiais auxiliares e de consumo
(28.001)
(56.669)
(113.547)
(306.571)
usando as alíquotas de imposto promulgadas nas datas dos balanços e que devem ser direito de uso
(74.247.896,90)
- (74.247.896,90) Viagens e representações
(2.867.128) (2.944.856)
aplicadas quando o respectivo imposto de renda e a contribuição social - diferidos ativos Total custo
(74.247.896,90)
- (74.247.896,90) Impostos e taxas (a)
(96.482)
(188.109)
forem realizados ou quando o imposto de renda e a contribuição social - diferidos passivos Total intangível
21.346.768.13 23.827.309.90
- 45.174.078.03 Serviços públicos
(186.356)
(146.406)
165.436.858.96 37.243.473.16
- 202.680.332.12 Locações Bens
forem liquidados. O imposto de renda e a contribuição social - diferidos ativos são reconhe- Total geral
(254.195)
(260.603)
2020
2019 Alugueis
cidos somente na proporção da probabilidade de que o lucro real futuro esteja disponível e 9. Fornecedores
(73.998)
(73.379)
11.911.221 14.886.808 Depreciação / Amortização
contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. g) Impostos e contribuições: Fornecedores locais
(777.925)
19.376.026
8.865.564 Provisão para devedores duvidosos
Aseguir, relacionamos as legendas relativas aos impostos, taxas e contribuições descritas Fornecedor exterior
(189.918)
(393.300)
31.287.248 23.752.372 Outros
nestas demonstrações contábeis: • CIDE - Contribuição de intervenção no domínio eco- Total
Total
(4.747.601) (6.031.998)
2020
2019
10. Impostos e contribuições a recolher
nômico - Tributo Federal; • COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade COFINS
509.142
175.943 (a) - Referem-se substancialmente aos valores recolhidos para o FUST e FUNTTEL e a
Social - Tributo Federal; • CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Tributo Fede- PIS
110.245
38.098 PIS/COFINS/ICMS referente a compra do direito de uso (“IRU”).
2020
2019
ral; • FISTEL - Fundo de Fiscalização das Telecomunicações; • FUNTTEL - Fundo para o ICMS (SP)
392.758
462.022 19. Resultado Financeiro (líquido)
4.839.553
3.289.584
Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações; • FUST - Fundo de Universaliza- ICMS (CE)
3.473
89.598 Receitas
25
311.995
282.709
404.719 Descontos financeiros obtidos
ção dos Serviços de Telecomunicações; • ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercado- ICMS (Outros Estados)
41.548
198.889
55.150
50.173 Juros s/ aplicações financeiras
rias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de FUST
4.703.708
2.687.299
27.428
25.086 Variação cambial
Comunicação - Tributo Estadual; • IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Tributo FUNTEL
Outros
94.272
91.401
OBRIGAÇÕES
SOCIAIS
54.853
77.597
Federal; • IRPJ - Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - Tributo Federal; • IRRF - Imposto
(8.079.645) (3.582.825)
Outros
2.284.234
2.382.017 Despesas
de Renda Retido na Fonte - Tributo Federal; • ISS - Imposto sobre Serviço Prestado - Tri- Total
(11.935)
(14.225)
3.719.993
3.705.253 Despesas e taxas bancárias
buto Municipal; • PIS - Programa de Integração Social - Tributo Federal; • FEEF – Fundo 11. Imposto de Renda
(158.996)
(185.828)
2020
2019 Juros e multas
(6.904.068) (2.956.284)
Estadual de Equilíbrio Fiscal; h) Provisões: São reconhecidas quando a Companhia tem IRPJ a pagar
2.067.077
613.753 Variação cambial
(521.485)
(426.227)
uma obrigação presente como resultado de um acontecimento passado, onde é provável CSLL a pagar
769.813
234.792 Juros Empréstimos
(483.161)
(261)
que uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liqui- Total
2.836.889
848.545 Outros
(3.240.092)
(293.241)
dar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser efetuada do montante dessa obriga- As alíquotas do Imposto de Renda, Imposto de Renda Adicional e da Contribuição Social Total
ção. As provisões são atualizadas até a data do balanço pelo montante provável da saída s/ Lucro Líquido, definidas atualmente para determinação do imposto devido, são de 15%, Variação Cambial foi totalmente impactada pela variação do dólar ao longo do ano,
de caixa ou perda. i) Receitas: Correspondem, substancialmente, ao valor das contrapres- 10% e 9% respectivamente. Os impostos estão apresentados pelo seu valor líquido (di- encerrando 2019 a R$ 4,0307 e encerrando 2020 a R$ 5,1967. Ressaltando a liquidação
de obrigações junto partes relacionadas e aos fornecedores, pela captação de recursos
tações recebidas ou recebíveis pela venda de serviços ou mercadorias no curso regular ferença entre as antecipações efetuadas ao longo do ano de 2019 e o valor final apurado
para fazer frente aos investimentos em equipamentos para aumento da Capacidade.
das atividades da Companhia e de suas controladas. A receita é reconhecida quando o (vencimento em Janeiro/2020). Realizando as apurações necessárias, percebemos que
2020
2019
ao final do ano de 2019, o Imposto de Renda e Contribuição Social s/ Lucro Líquido ante- 20. Provisões de IRPJ e CSSL
valor da mesma pode ser mensurado de maneira confiável, é provável que benefícios cipados, foram maiores que os Imposto de Renda e Contribuição Social s/ Lucro Líquido Imposto de Renda
1.453.324
613.753
econômicos futuros serão transferidos à Companhia, os custos incorridos na transação devidos, os quais seram compensados Entidade no ano subsequente. 12. Adiantamen- Imposto de Renda Diferido
1.226.933
1.226.933
possam ser mensurados, os riscos e benefícios foram substancialmente transferidos ao to de Clientes (Receita Diferida)
Subtotal
2.680.257
1.840.686
comprador e quando critérios específicos forem satisfeitos para cada uma das atividades
Contribuição Social
535.020
234.792
2020
2019
441.696
441.696
da Companhia. As receitas da Companhia compreendem basicamente os serviços de
Circulante Não circulante Circulante Não circulante Contribuição Social Diferido
976.716
676.488
12.905.32
7.515.947 3.138.654
20.933.162 Subtotal
telecomunicações de dados. Outros serviços adicionais podem ser ofertados aos clientes, Embratel
3.656.973
2.517.174
12.905.32
7.515.947 3.138.654
20.933.162 Total
bem como a venda de direito de uso (“IRU”), as quais são recebidas “in front” e são reco- Total
nhecidas no resultado mensalmente até o final do período de direito. As receitas corres- Referem-se a venda de direito irrevogável de uso, IRU’s para Claro (contratos de 10 e 12 O Imposto de Renda é calculado com base nas aliquota de 15% e adicional de 10% conpondentes à prestação de serviços de telecomunicações são contabilizadas pelo regime anos). Os mesmos foram recebidos “upfront” e tem a sua receita reconhecida mensal- forme previsto na legislação. A Contribuição Social é calculado com base na aliquota de
9% conforme previsto na legislação
de competência com base nos valores contratados, exceto quando ocorre o excesso de mente, quando da ativação dos serviços.
2020
2019
13. Partes Relacionadas
consumo, o qual só é possível se ter acesso num período de pelo menos 30 dias. Para Ativo
Grace Kelly Matos Fernandes
Circulante Não circulante Circulante Não circulante
essa cobrança adicional é emitido novo faturamento e os impostos incidentes sobre a Telecom Itália Sparkle (a)
CRC/RJ 121481/0-7
90.177
132.602
venda são apurados e recolhidos com os devidos encargos. j) Custos e despesas: apura- Total
CPF 145304487-62
90.177
132.602
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Samarco ajuíza pedido de recuperação judicial

A

Samarco Mineração,
joint venture da Vale em conjunto com
a BHP Billiton Brasil Ltda,
ajuizou nesta sexta-feira pedido de recuperação judicial,
perante uma das Varas Empresariais da Comarca de Belo Horizonte (MG), com fundamento na Lei 11.101/05
(Lei de Recuperação Judicial
e Extrajudicial e de Falências
“A Vale, na qualidade de acionista da Samarco, reforça o
seu compromisso com a reparação dos danos causados
pelo rompimento da barragem do Fundão e a importância da sustentabilidade das
operações da Samarco recém
iniciadas”, citou em comunicado a Vale.
A Vale explicou que o
ajuizamento da recuperação
judicial (RJ) se faz necessário para evitar que ações já

iniciadas - como ações de
execução de notas promissórias no Brasil, no valor de
US$ 325 milhões, e ações
movidas pelos detentores
dos títulos de dívida com
vencimento em 2022, 2023
e 2024 (Bonds) em Nova Iorque, EUA, todas com pedidos de bloqueio de contas
bancárias - afetem a capacidade da Samarco de produzir, embarcar, receber por
suas exportações e financiar o curso normal de suas atividades, e também de
cumprir com as obrigações
do Termo de Transação e
Ajustamento de Conduta
(TTAC), e consequentemente, de gerar resultados
sustentáveis para todos os
demais stakeholders (partes
interessadas) envolvidos.
Segundo a Vale, o pedido
de recuperação formulado

pela Samarco tem, primordialmente, o objetivo de
preservar sua recente retomada operacional, os empregos e o cumprimento
de suas obrigações socioambientais. A RJ traz um
ambiente organizado de
proteção ao patrimônio e
aos ativos da Samarco e de
reestruturação do elevado
nível de endividamento na
sua estrutura de capital.
Reparação
“O pedido de recuperação judicial não impacta e
não impactará o cumprimento dos compromissos
de reparação assumidos em
função do rompimento da
barragem de Fundão”, esclareceu a Vale.
A Fundação Renova é
responsável pela execução

Dívida financeira

dos programas de reparação dos impactos socioambientais e socioeconômicos e, até fevereiro de
2021, pagou indenizações
e auxílios emergenciais
para cerca de 325 mil pessoas. Desde 2015, R$ 12,2
bilhões foram investidos
em iniciativas de reparação
e compensação das partes
impactadas. Para 2021, espera-se que os programas
e ações da Renova atinjam
R$ 5,9 bilhões.
Durante o processo de
recuperação, será nomeado
pelo juiz competente um
administrador judicial, que
será responsável por auxiliar o Juízo da RJ na supervisão dos trabalhos da atual
administração da Samarco,
que continuará a gerir a
companhia de forma exclusiva.

Segundo a Vale, grande
parte da dívida financeira da
Samarco com partes não relacionadas, de cerca de US$
4,7 bilhões, sem qualquer tipo de garantia dos acionistas,
foi contraída anteriormente
ao rompimento da barragem
do Fundão em novembro de
2015. Até agosto de 2016 a
Samarco buscou honrar seus
compromissos e realizou pagamentos regulares aos credores.
A Samarco também possui dívida financeira adquirida para fazer face às
necessidades de caixa para
sustentar seu capital de giro, obrigações da Renova,
trabalhos de reparo e investimentos para a retomada
operacional, sendo supridas, após agosto de 2016,

UNIMED NOVA IGUAÇU PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 15.228.057/0001-10
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)
Ativo
Nota 31/12/2020 31/12/2019 Passivo
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Circulante
Fornecedores
3i/8
1.116.151
2.578.518
Caixa e equivalentes de caixa
3c/4
90.883
88.917
Tributos e contribuições a recolher
3j
81.732
323.850
Contas a receber
70
70
Obrigações com pessoal
582
Adiantamentos
628
Provisões a pagar
4.026
2.422
Créditos tributários
3d
11.116
10.769
1.202.491
2.904.790
102.697
99.756 Não circulante
Não circulante
Provisão para IRPJ e CSLL diferido
3i
127.762
127.762
Propriedade para investimentos
3f/6
19.819.300 19.224.500
127.762
127.762
9
Investimentos
3e/5
2.304.121
100 Patrimônio líquido
Capital social
82.199.334 27.456.968
Participações societárias
2.304.121
100
AFAC
34.304.171 54.742.366
Imobilizado
3g/7
91.339.694 61.856.647
Prejuízo acumulado
(4.050.696) (2.659.552)
Intangível
187
187
Resultado do Exercício
(217.063) (1.391.144)
113.463.302 81.081.434
112.235.746 78.148.638
Total do ativo
113.565.999 81.181.190 Total do passivo e do patrimônio líquido
113.565.999 81.181.190
Notas explicativas
1. Contexto operacional: A Unimed Nova Iguaçu Participações S/A (a seguir leitos, com previsão de conclusão da obra para 01/2022, previsão de custo
denominada UNIPASA), constituída em 20 de março de 2012, tem por objeto de R$100 milhões, com financiamento da construção pelo banco Santander e
social participar em outras sociedades nacionais e estrangeiras, como sócia, Banco Itaú. Em março de 2020, houve a paralisação temporária da obra devido
acionista ou quotista, e a formação de consórcios, inclusive nas áreas voltadas à evolução do aumento nos casos de COVID19 com o retorno em setembro de
à exploração de serviços médicos de qualquer natureza, categoria ou porte, uma forma lenta visando a utilização de materiais já adquiridos, com retorno
inclusive hospitalares e de exames e diagnósticos médicos, laboratoriais, total previsto para março de 2021. h) Intangível: O pronunciamento CPC 04 –
radiológicos, ultrassonográficos e tomográficos computadorizados, nutrição e Ativo Intangível, estabelece como apurar e mensurar o valor contábil dos ativos
vacinação, atendimento fisioterápico, centro de reabilitação postural, centros intangíveis, exigindo divulgações específicas sobre esses ativos. i) Imposto de
de convivência de idosos, educação e saúde para gestantes, administração de Renda e Contribuição Social - Diferido: Ativos e passivos fiscais diferidos são
hospitais, centros de diagnósticos, laboratoriais e análises clínicas médicas; e a reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis
organização de seminários e congressos de medicina, bem como a promoção do de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins
intercâmbio nacional e internacional para difusão dos conhecimentos médicos. A de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são
Companhia é uma sociedade anônima situada na cidade de Nova Iguaçu, Rua reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida.
Coronel Bernardino de Melo, 1.879, Centro, Nova Iguaçu, cidade do estado do Rio Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças
de Janeiro. 2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados.
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na
legislação societária e os CPC’s emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos extensão em que sua realização não seja mais provável. O pronunciamento CPC
Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, 04 – Ativo Intangível, estabelece como apurar e mensurar o valor contábil dos
são de responsabilidade da Administração da Sociedade, cuja autorização ativos intangíveis, exigindo divulgações específicas sobre esses ativos. Ativos e
para sua conclusão foi dada por esta em 05 de março de 2021. 3. Principais passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera
práticas contábeis: As principais práticas contábeis utilizadas na elaboração e aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas
apresentação das Demonstrações Financeiras estão descritas abaixo e foram alíquotas que foram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos
aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo se indicado de e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da
outra forma: a) Apuração do resultado: As receitas e despesas são apropriadas maneira sob a qual a Empresa espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos.
obedecendo ao regime de competência. b) Julgamentos, estimativas e Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios
premissas contábeis significativos: As estimativas contábeis foram baseadas forem atendidos. j) Outros passivos circulantes e não circulantes: Os passivos
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos e ajustados
financeiras. Itens significativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem pela variação cambial conforme moeda negociada.
provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor 4. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2020 31/12/2019
justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, Caixas e bancos
4.942
4.942
estimativas de vida útil de determinados ativos e outras similares. A liquidação Aplicações financeiras
85.941
83.975
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
90.883
88.917
significativamente diferentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a
determinação. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros
premissas. c) Caixas e equivalentes de caixa: As aplicações financeiras estão fins, sendo que a Empresa considera equivalente de caixa uma aplicação
classificadas como mantidas para negociação e são registradas ao valor justo financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa
quando da mensuração inicial e na data de encerramento das demonstrações e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor.
contábeis. Os ganhos auferidos são contabilizados no resultado do exercício (vide 5. Investimentos: Representado por:
31/12/2020 31/12/2019
nota explicativa n° 4). d) Créditos tributários: São compostos por valores das Unicred
100
100
provisões para imposto de renda retido na fonte sobre as aplicações financeiras. Centro Laboratorial Nova Iguaçu Ltda.
436.005
e) Demais ativos circulantes e não circulantes: Os demais ativos circulantes Centro Oncológico Nova Iguaçu Ltda.
1.868.016
e não circulantes estão demonstrados pelos valores de custo, acrescidos ou
2.304.121
100
reduzidos, quando aplicável, dos respectivos rendimentos ou provisão para 6. Propriedade para investimento: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019,
perdas. f) Propriedade para investimentos: As propriedades para investimento a UNIPASA contratou empresa especializada para apurar o valor justo das
estão demonstradas a valor justo cuja montante fora reconhecida no resultado do propriedades para investimentos, conforme abaixo:
exercício na rubrica Resultado do ajuste a valor de mercado (vide nota explicativa
31/12/2020 31/12/2019
n° 6). g) Imobilizado: O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição Terrenos
13.632.300 13.404.500
menos as depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear a taxas anuais Edificios
6.187.000
5.820.000
permitidas pela legislação fiscal (vide nota explicativa n° 6) e não há indicativos de
19.819.300 19.224.500
que seu valor de realização seja inferior ao valor contábil (impairment). Durante
o exercício de 2018, a UNIPASA iniciou a construção do hospital, que terá 266 Laudo de avaliação patrimonial efetuado pela empresa PrimeYield Consultoria
e Avaliação Patrimonial Ltda.
7. Imobilizado
Vida útil
Saldos em
Movimentação
Saldos em
estimada
31/12/2019
Custo
Depreciação
Transferências
31/12/2020
Máquinas e Equipamentos
10
1.164
(380)
784
Equipamentos de informática
5
89
89
Móveis e utensílios
10
2.943
(966)
1.977
Imobilizações em curso
61.852.452
29.484.392
91.336.844
61.856.648
29.484.392
(1.346)
91.339.694

por linhas de crédito disponibilizadas pelos seus acionistas Vale e BHP Brasil,
totalizando US$ 4,1 bilhões
até março de 2021.
Retomada operacional
“Após anos de esforços e
investimentos significativos
para garantir o retorno seguro das suas atividades, as
operações da Samarco foram
reiniciadas em dezembro de
2020 com a retomada de um
de seus três concentradores
para beneficiamento de minério de ferro no Complexo de Germano, localizado
em Mariana, Minas Gerais,
e uma das quatro usinas de
pelotização do Complexo de
Ubu, localizado em Anchieta,
Espírito Santo, totalizando
uma capacidade de produção
de 7-8 Mtpa de pelotas de
minério de ferro”, destacou
o comunicado da Vale.

UNIPASA

Demonstrações de Resultados dos Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Receitas (despesas) operacionais
(216.342) (1.723.545)
Despesas com pessoal
(589.656)
(657.968)
Despesas com serviços de terceiros
(4.479)
(113.665)
Despesas com localização e
funcionamento
(20.006)
Despesas com contribuições
13
(26.854)
(12.349)
Despesas patrimoniais
(168.801)
(27.541)
Despesas com depreciação e amortização
(1.346)
(1.242)
Resultado de ajuste a valor de mercado
594.800
(909.500)
Outras despesas operacionais
(1.280)
Lucro (prejuízo) antes do resultado
financeiro
(216.342) (1.723.545)
Resultado Financeiro Líquido
(721)
(829)
Receitas financeiras
2.314
4.716
Despesas financeiras
(3.035)
(5.545)
Lucro (prejuízo) antes da tributação
(217.063) (1.724.374)
Imposto de Renda e Contribuição Social
- Diferido
333.230
Resultado líquido do exercício
3a/8b
(217.063) (1.391.144)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)
Lucros/
Capital
(Prejuízos)
Social
AFAC Acumulados
Total
Saldos em 31 de
dezembro de 2018
27.456.968 12.605.389
(2.659.552) 37.402.805
Resultado do exercício:
Resultado do exercício
(1.391.144) (1.391.144)
Movimentação do
exercício:
Adiantamento para futuro
aumento de capital
- 42.136.977
- 42.136.977
Saldos em 31 de
dezembro de 2019
27.456.968 54.742.366
(4.050.696) 78.148.638
Resultado do exercício:
Lucro líquido do exercício
(217.063)
(217.063)
Movimentação do
exercício:
Adiantamento para futuro
aumento de capital
- 34.304.171
- 34.304.171
Integralização de capital
social
54.742.366 (54.742.366)
Reserva de Lucros
Saldos em 31 de
dezembro de 2020
82.199.334 34.304.171
(4.267.759) 112.235.746
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019
31/12/2020 31/12/2019
Atividades operacionais
Resultado líquido
(217.063) (1.391.144)
Ajustes por:
Depreciação
1.346
1.242
Resultado do valor justo a valor de mercado
(594.800)
909.500
Provisão de IRPJ e CSLL diferidos
(333.230)
Saldo ajustado
(810.517)
(813.632)
Variação dos ativos e passivos operacionais
Créditos tributários
(347)
(708)
Despesas antecipadas
(627)
Fornecedores
(1.462.368)
896.609
Obrigações com pessoal
583
Tributos e encargos sociais a recolher
(242.118)
168.175
Provisões a pagar
1.603
(1.894)
Caixa líquido das atividades operacionais
(1.703.274)
1.062.182
Atividades de investimento
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado
(29.484.392) (42.381.518)
Participações em controladas/coligadas
(2.304.021)
-

Caixa líquido das atividades de investimento (31.788.413) (42.381.518)
Atividades de financiamento
Aumento de capital
34.304.170 42.136.977
Caixa líquido das atividades de financiamento 34.304.170 42.136.977
Aumento/(Diminuição) líquido de caixa e
equivalente de caixa
1.966
4.009
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
88.917
84.908
No fim do exercício
90.883
88.917
8. Fornecedores: O saldo de fornecedores a pagar está composta, Resultado: Resultado líquido no exercício findo em 31 de dezembro de Aumento/(Diminuição) líquido de caixa e
principalmente pelas obrigações firmadas com prestadores de serviços e 2020, foi de prejuízo no valor de R$ 217.063 (duzentos e dezessete mil equivalente de caixa
1.966
4.009
e sessenta e três reais). Reserva legal: O Estatuto Social da UNIPASA
mercadorias, oriundos da construção da obra hospitalar.
determina destinação de reserva legal de 5% do lucro líquido do exercício.
9. Patrimônio líquido
EMILSON FERREIRA LORCA
Capital social
Cotas
R$
% Em 31 de dezembro de 2020, não foi apurado lucro do exercício. 10.
Diretor-Presidente
Unimed Nova Iguaçu Coop. de
Eventos subsequentes: Não ocorreram eventos entre a data de
CPF: 377.256.707-00 - CRM/RJ 52.235557
Trab. Médico
82.199.333 27.456.967 99,999996% encerramento do exercício social e de elaboração das demonstrações
José Maria de Azevedo
1
1 0,000004% contábeis, que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a
ROSANA VITORIO MIRANDA
82.199.334 27.456.968
100% análise econômica e financeira.
Contador - CPF: 009.195.027-92 - CRC/RJ: 096252/0-4
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos administradores e acionistas da Unimed Nova Iguaçu Participações S/A - Nova Iguaçu - RJ. Opinião: financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
Examinamos as demonstrações financeiras da Unimed Nova Iguaçu Participações S/A, que compreendem o erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
Unimed Nova Iguaçu Participações S/A em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Unimed Nova Iguaçu auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
Participações S/A, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: As demonstrações financeiras do exercício anterior, não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a
findo em 31 de dezembro de 2019, cujos valores estão apresentados para fins de comparabilidade, foram auditados por adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
outros auditores, que emitiram relatório em 06 de março de 2020 com opinião sem modificação. Responsabilidades da feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar operando, opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
Os responsáveis pela governança da Unimed Nova Iguaçu Participações S/A são aqueles com responsabilidade eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 05
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela de março de 2021. ADVISER Sul Auditores Independentes - CRC - SC 05655/O-9; Paulo Cesar Domingues Chagas
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações - Contador - CRC 1SP132.722/O-2; Rogerio Marino - Contador - CRC 1SP187430/O-9.
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Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A.
CNPJ Nº 04.207.640/0001-28 – Empresa do Sistema Petrobras

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2020
Prezados Acionistas, A Administração da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG (doravante “PBLOG” ou “Companhia”) submete à apreciação de Vossas Senhorias o Relatório da Administração e as correspondentes
Demonstrações Financeiras, as quais estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, acompanhadas do
Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. As informações do Relatório da Administração estão apresentadas em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma.
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O ano de 2020 representou para a PB-LOG a conclusão da implementação do seu reposicionamento estratégico, focando na prestação de serviços logísticos, o que potencializa nossas vantagens competitivas de escala e flexibilidade
operacional. Ademais, o ano trouxe junto o cenário global da pandemia de COVID-19, que impôs enormes desafios ao
Brasil e a nossa indústria. Em resposta à pandemia, atuamos nas ações de preservação de caixa e redução de custos e
despesas, adotamos o teletrabalho para nos adequar à nova realidade imposta e implementamos uma reestruturação
organizacional para nos tornar mais eficientes e ágeis. Esse cenário também teve efeitos positivos para nossas operações, especialmente durante o primeiro semestre de 2020 onde vimos um grande crescimento na demanda por serviços
logísticos e de operações em poços. A PB-LOG busca a melhoria contínua dos seus processos e a garantia de altos
padrões de segurança, eficiência, ética e integridade, certa de que ainda possui importantes iniciativas de gestão para
atender às demandas e expectativas de seus clientes em um ambiente de rápidas e constantes mudanças. A segurança
é nossa prioridade máxima e, em 2020, atingimos uma taxa de acidentados registráveis (TAR) de 0,55 acidentes/milhão
de homens-hora, um decréscimo de 20% em relação a 2019 e de 54% em relação a meta.Ressalta-se que os resultados
alcançados em 2020 decorreram do comprometimento e da competência do corpo técnico da Companhia, além da maior
integração com seus parceiros e fornecedores. A PB-LOG agradece a seus stakeholders pela contribuição e reafirma que
continuará envidando esforços para alcançar seus objetivos em 2021.
A Administração.
SOBRE ESTE DOCUMENTO
O presente Relatório da Administração visa atender aos normativos vigentes, como a Lei nº 6.404/76, e segue as recomendações do Parecer de Orientação CVM nº 15, de 28 de dezembro de 1987, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Este relatório reflete a realidade da companhia e as informações nele contidas são de inteira responsabilidade de seus
administradores, não tendo sido objeto de auditoria. Além disso, as informações financeiras contidas nesse relatório
são elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Este documento pode conter previsões que refletem apenas expectativas dos nossos administradores.
Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros
termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou
não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de nossos resultados futuros. Portanto, os resultados
futuros das nossas operações podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas
informações aqui contidas.
PERFIL CORPORATIVO
A PB-LOG: Desde a sua constituição, a PB-LOG estabeleceu a sua sede na cidade do Rio de Janeiro, atuando prioritariamente na logística de suporte offshore e em atividades inerentes às operações de E&P, provendo bens e serviços
necessários às atividades de seus clientes. A Companhia tem concentrado suas operações em Consórcios operados pela
Petrobras em todo o território nacional. A abrangência da sua infraestrutura e a disponibilidade de recursos proporcionam a agilidade no atendimento de operações complexas. Suas bases, estrategicamente posicionadas junto às grandes
bacias produtoras, permitem à PB-LOG ofertar um amplo rol de serviços integrados. Logística Integrada - Contempla
serviços de transporte rodoviário, marítimo e aéreo, com disponibilidade de armazéns, portos e locação em aeroportos,
manutenção de equipamentos, além de prontidão de recursos para resposta a emergências operacionais e resgate
aero médico. Poços - Contempla os serviços de perfuração, completação, avaliação, estimulação, workover e serviços
especiais. Engenharia Submarina - Contempla os serviços de ancoragem, interligação submarina, avaliação biológica,
manutenção, instalação e inspeção de equipamentos submarinos. Além dos serviços citados, a PB-LOG também atua
em desmobilização de equipamentos e de unidades de produção.
VISÃO, MISSÃO E VALORES
No âmbito do seu Planejamento Estratégico, a PB-LOG aprovou seu reposicionamento, ratificando os valores do Sistema
Petrobras, mas atualizando sua missão e sua visão.
Visão
Missão
Ser reconhecida como referência competitiva na
Gerar valor para os nossos stakeholders com excelência
prestação de serviços de exploração e produção.
em serviços de exploração e produção com alto padrão
de segurança, de forma competitiva e sustentável.
Valores

Respeito à vida, às pessoas
e ao meio ambiente

Ética e
transparência

Orientação ao
mercado

Superação e
confiança

Resultados

ESTRUTURA SOCIETÁRIA
Fundada em novembro de 2012, a PB-LOG é uma Sociedade Anônima de capital fechado e subsidiária integral da
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.
PLANO ESTRATÉGICO
O Plano Estratégico (PE) apresenta expectativas de longo prazo da PB-LOG e estabelece (i) o conjunto de cenários
prováveis que podem interferir no ambiente de negócios, e (ii) os preceitos a serem seguidos para consecução dos
seus objetivos. Assim, este documento explicita as principais metas a serem alcançadas e os recursos necessários para
a consecução dos objetivos nos próximos cinco anos. O Plano Anual de Negócios (PAN) detalha o primeiro ano do PE,
estabelecendo compromissos de curto prazo, essenciais para o alcance das metas de longo prazo. Assim, os diretores
da Companhia acompanham, mensalmente, a execução do PAN, por meio de Reuniões de Análise Crítica (RACs). Nessas
reuniões, a equipe técnica avalia o desempenho da empresa em relação ao PAN e acompanha as perspectivas do mercado
e define eventuais correções ou ações necessárias para o alcance de seus objetivos.
MODELO DE NEGÓCIO
A PB-LOG tem por modelo de negócio a atuação integrada em serviços de logística, poços e engenharia submarina,
de forma harmônica com o Sistema Petrobras. De acordo com seu posicionamento estratégico, a Companhia atende,
exclusivamente, consórcios operados pela Petrobras, especialmente no segmento de logística. Logística integrada: A
PB-LOG está capacitada a fornecer serviços de logística integrada para atender todas as demandas típicas de unidades
marítimas de produção ou exploração. Através de uma vasta gama de serviços que vão desde a armazenagem e transporte marítimo de cargas, passando por serviços portuários, transporte aéreo, marítimo e o combate a emergências
com equipes treinadas para estes eventos. A PB-LOG integra todos os modais logísticos da cadeia de E&P, promovendo
uma operação otimizada nos diversos elos da mesma. Construção, manutenção em poços e avaliação de formações:
Aproveitando-se de sua cadeia logística com presença nos principais polos de E&P nacional, a Companhia provê os
serviços de perfuração, completação, estimulação e avaliação de formações, além de serviços de manutenção (workover), tais como operações de slickline, wireline, substituição de válvulas de gás lift, limpeza de fundo com flexitubo,
remoção de incrustação e quebra de hidrato, abandono de zonas depletadas, canhoneio/recanhoneio, recompletação
e mudança de método de elevação. Engenharia Submarina: A infraestrutura à disposição da PB-LOG também permite
o provimento de serviços de instalação, manutenção e descomissionamento de instalações submarinas, contemplando
o fornecimento de ferramentas e a engenharia de instalação associadas. Também são fornecidos serviços de levantamento geodésico e ambiental, serviços de ancoragem, comissionamento de sistemas, instalação de linhas de produção
e umbilicais elétrico-hidráulicos (UEHs) e inspeção de equipamentos com a utilização de embarcações especializadas.
GESTÃO E SUPORTE AO MODELO DE NEGÓCIO
Estratégia: No intuito de suportar o seu modelo de negócio, a PB-LOG projeta aprimorar-se nas atividades de Apoio
Logístico e Apoio Marítimo, consolidando sua vocação na logística offshore, de modo a ampliar a prestação de serviços
para os seus clientes nesta área.
Governança Corporativa: A Companhia desenvolve os seus negócios orientada pelas melhores práticas de Governança
Corporativa, zelando pelo seu objeto social e pautando o seu comportamento dentro dos princípios da transparência, equidade, ética e responsabilidade. A estrutura de Governança Corporativa incorpora questões de ordem social,
ambiental e econômica, visando à criação de valor para a sociedade, a sustentabilidade e a perenidade dos negócios.
Administração: A Administração da PB-LOG está composta da seguinte forma: Assembleia Geral - É o órgão deliberativo
máximo da Companhia, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto social, bem como
para tomar resoluções que julgar convenientes à defesa do desenvolvimento da Companhia. Conselho Fiscal - O Conselho
Fiscal da Companhia foi instalado em 2018, composto por três membros, cuja esfera de atuação se encontra definida
nos termos do Estatuto Social da PB-LOG e nas melhores práticas de Governança Corporativa. Diretoria Executiva - É
o órgão responsável pela execução e operacionalização das diretrizes estabelecidas pela Assembleia Geral, composto
por três membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Corporativo e Financeiro e um Diretor de Operações.
Auditoria Interna - A Auditoria Interna tem a função de assessorar a Diretoria Executiva no exercício do controle das
principais operações da Companhia, além de atender às demandas dos órgãos de controle e fiscalização (como TCU,
CGU, Agências Reguladoras, dentre outros) com foco no fortalecimento dos controles internos e na mitigação dos riscos, buscando o alinhamento dos processos às diretrizes emanadas pela Petrobras. O Plano Anual de Auditoria Interna
(PAINT) é aprovado pela Diretoria Executiva e compreende a agenda de trabalhos da Auditoria Interna, observados os
critérios de materialidade, relevância e criticidade. O resultado dos trabalhos é formalizado em relatórios específicos
que são encaminhados para a gerência auditada, para o Presidente da PB-LOG e para o Diretor ao qual a área esteja
subordinada. Os trabalhos concluídos também são informados, trimestralmente, ao Conselho Fiscal e ao Comitê de
Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras. Comitê de Auditoria Estatutário - Constituído em 04 de outubro
de 2018, o Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras (CAE Conglomerado), órgão estatutário de
caráter permanente, vinculado diretamente ao Conselho de Administração da Petrobras, é regulado de acordo com
seu Regimento Interno e pelas regras previstas na legislação e demais regulações brasileiras - especialmente pela Lei
13.303/16, de 30 de junho de 2016 e pelo Decreto 8.945/16, de 27 de dezembro de 2016. O CAE Conglomerado tem por
finalidade assessorar o Conselho de Administração da Petrobras, para apreciação das matérias que serão objeto de
orientação para as Sociedades do Conglomerado Petrobras, bem como assessorar o Conselho de Administração, quando
houver, a Assembleia de Acionistas ou a Diretoria Executiva destas Sociedades. Dentre as matérias de apreciação do
CAE Conglomerado, cabe mencionar: (i) a qualidade, transparência e integridade das demonstrações financeiras; (ii) a
efetividade dos processos de controles internos para a produção de relatórios financeiros; (iii) a atuação, independência
e qualidade dos trabalhos dos auditores independentes e dos auditores internos; (iv) o gerenciamento de riscos; (v) as
transações com partes relacionadas; (vi) os cálculos e resultados atuariais dos planos e benefícios mantidos pela Fundação
Petrobras de Seguridade Social (PETROS), e; (vii) a adequação das ações de prevenção e combate à fraude e corrupção.
Conformidade, Ética e Integridade: A PB-LOG está sujeita às diretrizes, normas e padrões que se aplicam à Petrobras
e suas participações societárias e utiliza-se de toda a estrutura de Segurança da Informação da sua holding. Todas as
operações conduzidas pela PB-LOG são realizadas observando os princípios do Código de Conduta Ética, no âmbito da
Petrobras e suas participações societárias, bem como outras normas e orientações internas, formalmente aprovadas,
que definem com clareza os princípios éticos e os compromissos de conduta, que norteiam suas ações, aos quais estão
submetidos todos os seus empregados, fornecedores e prestadores de serviços. Com base nas melhores práticas de
Governança e Conformidade, a Diretoria Executiva da PB-LOG adota, desde 2015, o Programa Petrobras de Prevenção
da Corrupção - PPPC. As práticas contábeis foram adaptadas aos novos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) e por normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com aplicação a partir de 2010. Estes pronunciamentos,
interpretações e orientações do CPC, aos quais as práticas contábeis foram alinhadas, estão convergentes ao IFRS
(International Financial Reporting Standards), constituído por normas internacionais de contabilidade emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB). A Administração da PB-LOG monitora estas práticas por meio da
Gerência de Gestão Contábil de Empresas, na sua controladora.
Relacionamento com Partes Interessadas: As decisões internas da PB-LOG que envolvam partes relacionadas respeitam
a legislação aplicável e as melhores práticas do mercado, tendo como premissa a isonomia nas relações contratuais,
zelando pelos interesses da Companhia e de seu acionista controlador. Os gestores da Companhia conduzem suas ações
em obediência às políticas e diretrizes vigentes para a Petrobras e suas participações societárias, no que diz respeito
a qualquer transação com partes relacionadas. A exemplo da Petrobras, o sistema de controles internos da PB-LOG
observa o atendimento dos requisitos estabelecidos nas seguintes regulamentações: • Lei 12.846 de 01 de agosto de
2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas de atos contra a administração
pública, nacional ou estrangeira; • Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios; • Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, também conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD); • Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA), lei federal dos Estados Unidos da América (USA); e • UK
Bribery Act 2010, lei anticorrupção do Reino Unido. A Companhia realiza negócios com responsabilidade e respeito aos
seus fornecedores e clientes, proporcionando segurança operacional e jurídica em todas as atividades desenvolvidas.
O relacionamento com Auditorias Externas, entidades estatais pertencentes à administração direta e/ou indireta, aqui
abrangendo Agências Reguladoras e órgãos de controle, pauta-se em práticas de transparência e espírito de colaboração.

Canal Denúncia: O Canal de Denúncia Petrobras, ao qual a PB-LOG aderiu em 2016, está disponível para os públicos
interno e externo, 24 horas por dia, para receber denúncias de fraude, corrupção, favorecimento, assédio moral e sexual
e outras irregularidades, que podem ser entendidas como ações ou omissões contrárias à lei ou aos preceitos do Código
de Conduta Ética e que possam causar dano à PB-LOG, Petrobras e suas participações societárias, aos empregados,
acionistas e demais públicos de interesse.
Gestão de Recursos Humanos: A Companhia possui seu quadro de funcionários composto por profissionais cedidos da
Petrobras, estando todos sujeitos às mesmas regras, direitos e deveres estabelecidos pela Petrobras.
Gestão de Riscos: A gestão integrada e proativa de riscos é fundamental para a entrega de resultados de maneira segura
e sustentável, sendo liderada pela Diretoria Executiva da PB-LOG de forma a garantir que as medidas necessárias para
o alinhamento entre o apetite ao risco e as estratégias da companhia sejam executadas e monitoradas continuamente.
Conforme definido em seu Estatuto Social, a PB-LOG compartilha o seu processo de gestão de riscos com a Petrobras,
permitindo a padronização e aderência metodológica das análises de riscos, nos termos do estabelecido pela Lei
13.303/2016. Nosso sistema de gestão de riscos está plenamente alinhado e coerente com o nosso Plano Estratégico,
sendo os riscos considerados em todas as decisões estratégicas da companhia e a gestão sempre realizada de maneira
integrada, aproveitando os benefícios inerentes à escalabilidade e integração com a Petrobras. Os riscos empresariais
aos quais a PB-LOG está exposta são classificados em quatro agrupamentos a saber: (i) Financeiro; (ii) Conformidade,
Legal e Regulatório; (iii) Operacional, e; (iv) Negócio. A Política de Gestão de Riscos Empresariais estabelece diretrizes
gerais e responsabilidades, tendo como base os seguintes princípios fundamentais: A vida deve ser respeitada em
toda sua diversidade e os direitos, as obrigações, as instalações, os processos, as informações, a reputação e a imagem
da Companhia resguardados contra ameaças decorrentes de ações intencionais ou não. A gestão de riscos deve estar
alinhada e coerente com o Plano Estratégico da Companhia. A gestão de riscos insere-se no compromisso da Companhia
de atuar de forma ética e em conformidade com os requisitos legais e regulatórios estabelecidos nas jurisdições onde
atua. Os riscos devem ser considerados em todas as decisões e a sua gestão deve ser realizada de maneira integrada,
aproveitando os benefícios inerentes à diversificação. As ações de resposta devem considerar as possíveis consequências
cumulativas de longo prazo e de longo alcance dos riscos e devem ser orientadas para a preservação ou agregação de
valor ao acionista e para a continuidade dos negócios.
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Cenário MacroeconômicoAs mais atuais projeções estimam uma queda de cerca de 4,5% do PIB brasileiro em 2020. De
acordo com análise da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), apesar da queda histórica 9,7% no segundo trimestre, o estímulo fiscal com a implantação e prorrogação do auxílio emergencial, além do
investimento em programas direcionados à retomada da sustentabilidade financeira das empresas, foi determinante
para redução dos impactos da crise provocada pelo COVID-19. No tocante ao segmento de E&P no Brasil, o boletim de
conjuntura da Indústria de Óleo & Gás da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), destaca que, apesar dos impactos
da pandemia, o referido segmento apresentou recordes de produção no 1º semestre de 2020, sendo a sequência da
cadeia mais impactada com a crise, devido à redução no consumo doméstico de gás natural e de combustíveis, assim
como a alteração de preços internacionais. A PB-LOG, neste cenário de crise, se beneficiou das estratégias adotadas
pela Petrobras (especificamente as antecipações de intervenções e paradas programadas para manutenção). Adicionalmente, renegociação e postergação de contratos foram realizadas com foco na otimização de recursos e redução de
custos operacionais e administrativos.
Desempenho Operacional: O desempenho operacional da PB-LOG tem forte correlação com as práticas e prioridades
estabelecidas pela Petrobras e seus consorciados. Desta forma, a Companhia concentrou suas atividades na região
Sudeste, principalmente nas bacias de Campos e de Santos, onde se encontram os principais ativos de exploração e
produção. A PB-LOG mantém contratos para prestação de serviços logísticos integrados, poços e engenharia submarina com o consórcio de Roncador e BM-C-36, renovou contratos de serviços logísticos integrados com os consórcios
BM-S-11 e BM-S-09, e celebrou novos contratos junto aos consórcios BM-S-24, C-M-411 e C-M-657. A Companhia
também adicionou ao seu portfólio contratos de Logística Integrada e de Serviços Complementares de Poços em Libra,
BM-SEAL-11 e BM-SEAL-4, mostram que vem, cada vez mais, integrando suas diferentes linhas de serviço de forma a
garantir sua competividade em todas as fases de um projeto de E&P. O sucesso em 2020, em relação à diversificação da
carteira de clientes e ao alongamento de prazos contratuais, foi reflexo da disciplina operacional e das ações de redução
de custos empreendidas pela Companhia. O quadro, a seguir, mostra o aumento de atividades em todos os segmentos.
2020
32
24
944

Logística Integrada (atendimento unidades/ano)
Construção de Poços e Avaliação de formações (operações/ano)
Engenharia Submarina (operações/ano)

2019
28
34
522

Indicadores de Rentabilidade e Retorno das Operações: Destaque dos Resultados de 2020: Para fins de comparação,
a Companhia avalia seus indicadores com base nas receitas e custos sem os efeitos do CPC 47, que versa sobre receitas
de contratos com clientes. Os resultados apurados em 2020 demonstram a evolução das atividades da Companhia,
quando comparados a 2019.
O aumento de atividades levou ao incremento (i) da
receita líquida em 35% (R$ 5.384 em 2020, frente
a R$ 3.980 em 2019); e (ii) do lucro bruto em 69%
(R$ 1.980 em 2020, frente a R$ 1.170 em 2019). Estes
resultados demonstram que a Companhia atuou em
atividades de maior valor agregado e na redução
de custos, levando ao crescimento de 7,4 p.p. em
sua margem bruta (36,8% em 2020, frente a 29,4%
em 2019). Este resultado refletiu-se nos principais
indicadores de performance da Companhia, todos
auferido acima da meta, destacando-se: (1) o ROAE
(Return on Average Equity), atingiu 95% (meta de
81%); (2) a geração FCO (Fluxo de Caixa Operacional), atingiu R$ 1,5 bilhões (meta R$ 919 Milhões);
e (3) os gastos com DG&A (Despesas Gerais e Administrativas), que reduziram 9% em relação à meta
de R$ 21,5 milhões.
Demonstração do Valor Adicionado e Remuneração ao Acionista: Em 2020, as atividades da PB-LOG geraram R$ 2.775
em riqueza à sociedade, um aumento de 39% quando comparado ao valor adicionado pela companhia no exercício de
2019. De cada R$ 1,00 de receita obtida pela PB-LOG no ano, R$ 0,56 foi distribuído entre diferentes stakeholders:
os colaboradores (remuneração e benefícios), o governo (tributos), terceiros (juros pagos a instituições financeiras e
aluguéis) e os acionistas (dividendos), conforme demonstrado abaixo.

Nossa remuneração ao Acionista tem como princípios, dentre outros, estabelecer as regras e procedimentos relativos à
máxima distribuição de proventos por meio de Dividendos e/ou Juros sobre Capital Próprio (JCP), de maneira transparente
e de acordo com as normas legais e estatutárias. A proposta de remuneração ao acionista relativa ao exercício de 2020,
que será encaminhada pela Administração à aprovação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2021, no montante de
R$ 1.319 contempla o dividendo obrigatório no percentual de 25% e dividendos adicionais de 75% do lucro líquido ajustado, além de imposto de renda retido na fonte (IRRF) de 15% sobre o total de dividendos antecipados na forma de JCP.
PERSPECTIVAS
Embora o cenário macroeconômico para 2021 se apresente sob a perspectiva de melhora, com a expectativa de retomada
do crescimento do País e retorno à normalidade operacional, ainda prevalecem diversas incertezas e riscos que fazem
com que a Companhia adote uma postura mais conservadora. Porém, considerando que as atividades de E&P em águas
profundas seguem ritmo próprio, ditado por objetivos de médio a longo prazos, o setor deve manter o seu dinamismo
e experimentar um crescimento com a entrada de novas unidades de produção. Alinhada às métricas estabelecidas
no seu PE, a PB-LOG projeta a continuidade da expansão de suas atividades operacionais em 2021, no segmento de
Logística Integrada, com a busca de novos segmentos de serviços e aumento da sua carteira de clientes. Para tanto, a
Companhia seguirá suas ações de otimização operacional, garantindo sua competitividade, agregando valor aos seus
serviços e reafirmando o seu modelo de negócio. Para que as ações de otimização sejam sustentáveis no longo prazo,
a Companhia manterá seu Programa de Conformidade, em consonância com as práticas e conceitos adotados pela
Petrobras. Destaca-se que o Programa apresenta as melhores práticas de prevenção à corrupção e reforça os valores
relacionados a ética e transparência. Assim, o Programa prevê ações (e.g. treinamentos e divulgação de padrões) para
melhoria contínua de suas práticas de conformidade e fortalecimento de sua cultura de integridade.
PLANO ESTRATÉGICO 2021-2025
O PE 21-25 reflete o reposicionamento estratégico da Companhia estabelecendo como prioridade a prestação de
serviços em logística integrada, dando maior foco no seu principal eixo de atuação com o intuito de explorar melhor
a atividade na qual a Companhia possui grande expertise e excelente vantagem competitiva, mantendo as atividades
relacionadas a serviços de desenvolvimento de poços e de engenharia submarina, naqueles clientes onde a PB-LOG
possui contratos em vigor. Este reposicionamento tem reflexo direto na queda da curva de receita, mas com melhora
das margens praticadas.
Demonstração do Resultado - Plano Estratégico (*)
R$ milhões
Margem
Receita Líquida
9.641
Custo do Serviço Prestado
(6.059)
Lucro Bruto
3.582
37%
Despesas Gerais e Administrativas
(107)
Despesas Tributárias
(3)
Outras Despesas Operacionais
(44)
Lucro Operacional
3.428
36%
Resultado Financeiro
64
LAIR
3.492
IR/CSLL
(1.187)
Lucro Líquido
2.305
24%
(*) Com efeito do CPC 47.
Para o primeiro ano do PE, estabeleceu-se como métricas de topo a serem acompanhados na gestão do negócio os
seguintes indicadores:
Fluxo de Caixa Operacional
Net Operating Profit After Taxes (NOPAT)
Custo Médio de Atendimento Logístico

Unidade
R$ mil
R$ mil
R$ mil/dia-un

Meta
876.611
893.438
200

Tipo
Maior-Melhor
Maior-Melhor
Menor-Melhor

AUDITORES INDEPENDENTES
As Demonstrações Financeiras da PB-LOG dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes. Não foram, nos respectivos exercícios, contratados serviços dos
auditores que pudessem afetar a independência deles em relação à Companhia.
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA
A Diretoria Executiva declara que revisou, discutiu e concordou com a opinião expressa no relatório dos Auditores
Independentes, emitido em 26 de fevereiro de 2021, sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021.
A Administração
Rodrigo Valle Real
Rodrigo Tiradentes Montecchiari
Giselle Pacheco Tinoco
Diretor Presidente
Diretor Corporativo e Financeiro
Diretora de Operações
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BALANÇOS PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber clientes, líquidas
Contas a receber FIDC
Imposto de renda, contribuição social e outros

Nota

5
5
11

Não circulante
Contas a receber clientes, líquidas
Imposto de renda, contribuição social e outros
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depósitos judiciais
Imobilizado

2020

2019

1
714.331
1.054.809
64.975
1.834.116

5
607.233
3.540.757
68.592
4.216.587

5
11
11
10
6

Nota

Passivo
Circulante
Fornecedores
Arrendamentos mercantis
Imposto de renda, contribuição social e outros
Dividendos a pagar
Outras contas e despesas a pagar
Não circulante
Arrendamentos mercantis
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para processos judiciais e administrativos
Outras contas e despesas a pagar

47.353
50.764
57.849
170.668
6.713
– Patrimônio líquido
38.730
37.438
Capital social
Reserva legal
184
4.878
Dividendos adicionais propostos
150.829
263.748
1.984.945
4.480.335
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Nota
15
18

2019
3.199.521
(2.029.301)
1.170.220

(19.503)
(4.836)
158
17
(58.230)
(82.411)
Resultado antes do resultado financeiro
1.897.100
Resultado financeiro líquido
16
97.783
Receitas financeiras
98.293
Despesas financeiras
(510)
Lucro antes dos impostos
1.994.883
Imposto de renda e contribuição social corrente
11.2
(683.508)
Imposto de renda e contribuição social diferido
11.2
7.676
Lucro líquido do exercício
1.319.051
Lucro básico e diluído por ação (em milhares de R$)
0,56
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(23.403)
(12.683)
6
13.632
(22.448)
1.147.772
237.790
238.554
(764)
1.385.562
(472.433)
696
913.825
0,39

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)

2020
Lucro líquido do exercício
1.319.051
Outros resultados abrangentes
–
Resultado abrangente do exercício
1.319.051
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

844.313
593
133.858
490.204
6.331
1.475.299

696.845
4.906
65.914
–
4.235
771.900

7
11
10

110
–
62.973
1.126
64.209

1.742
964
50.764
442
53.912

249.391
49.880
146.166
445.437
1.984.945

3.162.458
299.271
192.794
3.654.523
4.480.335

12

2019
913.825
–
913.825

Saldos em 1º de janeiro de 2019

Capital
social

Reserva
legal

Dividendos
adicionais
propostos

Lucros
acumulados

Total

3.162.458

253.580

242.111

–

3.658.149

–

913.825

Lucro líquido do exercício

–

–

Dividendos adicionais pagos de 2018

–

–

Reserva legal

–

45.691

–

(45.691)

Dividendos intermediários pagos

–

–

–

(675.340)
(192.794)

Dividendos adicionais propostos

(242.111)

–

913.825
(242.111)
–
(675.340)

–

–

192.794

Saldos em 31 de dezembro de 2019

3.162.458

299.271

192.794

–

3.654.523

Saldos em 1º de janeiro de 2020

3.162.458

299.271

192.794

–

3.654.523

249.391

(249.391)

–

–

–

–

–

–

1.319.051

Capitalização da reserva legal
Redução de capital social

(3.162.458)

Lucro líquido do exercício

–

–

Dividendos adicionais pagos de 2019

–

–

Dividendos intermediários pagos (1T-2020)

–

–

(192.794)

–

–

(263.415)

–

–
(3.162.458)
1.319.051
(192.794)
(263.415)

Dividendos intermediários pagos (2T-2020)

–

–

–

(412.487)

(412.487)

Dividendos intermediários e JCP

–

–

–

(496.983)

(496.983)

Dividendos adicionais propostos de 2020

–

–

146.166

(146.166)

249.391

49.880

146.166

Saldos em 31 de dezembro de 2020

–

–
445.437

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
1.319.051
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
Depreciação e amortização
2.750
Amortização de direito de uso - Recuperação de PIS/COFINS
(349)
Perdas de créditos esperados
(158)
Provisão para processos judiciais e administrativos
15.635
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos
(7.676)
Encargos financeiros, variação monetária sobre arrendamentos
244
Variações monetárias não realizadas
(7.397)
Rendimentos com recebíveis de ativos financeiros
(69.540)
Resultado na venda de ativos
252
Redução (aumento) nos saldos ativos
Contas a receber
(103.530)
Impostos a recuperar
121.795
Outros ativos
1.002
(Redução) aumento nos saldos passivos
Fornecedores
147.468
Impostos e contribuições a recolher
195.019
Imposto de renda e contribuição social pagos
(127.075)
Outros passivos
(526)
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais
1.486.965
Atividades de investimento
Aplicações em ativos financeiros
(5.057.800)
Resgate em ativos financeiros
7.613.290
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimento
2.555.490
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Amortização de arrendamentos mercantis
(4.525)
Redução de capital
(3.162.458)
Pagamento de dividendos e JCP
(875.476)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamento
(4.042.459)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício
(4)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
5
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
1
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

7
8
11
12

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)

2020
4.217.190
(2.237.679)
1.979.511

18
18

2019

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
Receita de serviços
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Receitas (despesas)
Gerais e administrativas
Tributárias
Reversão de perda no valor recuperável de contas a receber
Outras receitas (despesas), líquidas

2020

Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)
2019
913.825
2.434
–
(6)
116
(696)
416
(11.139)
(181.011)
–
186.584
133.390
(6.164)
(680.769)
33.081
–
25.033
415.094
(4.073.823)
4.577.268
503.445
(1.084)
–
(917.451)
(918.535)
4
1
5

Receitas
Prestação de serviços e outras receitas
Insumos adquiridos de terceiros
Energia, serviços de terceiros e outras despesas
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras - Inclui variações monetárias e cambiais ativas
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e administradores
Salários e encargos
Tributos
Federais
Municipais
Imposto de renda e contribuição social diferidos

2020

2019

4.964.090
4.964.090

3.767.962
3.767.962

(2.284.560)
(2.284.560)
2.679.530
(2.750)
2.676.780

(2.011.374)
(2.011.374)
1.756.588
(2.434)
1.754.154

98.293
2.775.073

238.554
1.992.708

29.658
29.658

29.969
29.969

1.255.780
176.981
(7.676)
1.425.085

Instituições financeiras e fornecedores
Juros, variações cambiais e monetárias
Despesas de aluguéis

909.357
138.604
(696)
1.047.265

510
769
1.279

764
885
1.649

1.172.885
146.166
1.319.051
Valor adicionado distribuído
2.775.073
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

675.340
238.485
913.825
1.992.708

Acionistas
Dividendos
Lucros retidos

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)

1. A COMPANHIA E SUAS OPERAÇÕES: A Petrobras Logística de Exploração e
Produção S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Constituída em 21 de novembro de
2000, a Companhia iniciou suas operações em 2 de janeiro de 2001, sob o nome
de Alberto Pasqualini - REFAP S.A. Desde 1968, a refinaria funcionava como
unidade operacional da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Em 1º de novembro
de 2012, foi aprovada, por meio de Assembleia Geral Extraordinária, a reforma
integral do seu Estatuto Social, modificando-se, entre outros aspectos, a sua
denominação e objeto social, passando, a partir daquela data, a denominar-se Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. ("PB-LOG"), cujo objeto
social sofreu alterações para possibilitar o provimento de serviços logísticos
para operações de exploração e de produção de petróleo e gás natural no Brasil,
além da atividade de navegação de apoio marítimo e serviços correlatos. A
Companhia mantém transações relevantes com a controladora Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e segue o plano de negócios desta na condução de suas
operações. Portanto, estas demonstrações financeiras devem ser lidas neste
contexto. 1.1. Destaques do exercício: Em virtude da pandemia do coronavírus
(COVID-19), declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de
março de 2020, a Companhia adotou e segue com providências para preservar
a saúde de seus colaboradores, bem como proporcionar maior prevenção ao
contágio em suas áreas operacionais e administrativas. A Companhia segue
acompanhando a evolução do coronavírus e avaliando a necessidade de novas
medidas, alinhada ao seu acionista controlador. Dando continuidade ao seu reposicionamento estratégico e visando à manutenção de sua competitividade, a
Companhia efetuou a revisão de sua estrutura organizacional, tornando-a mais
enxuta e ágil. Não houve impactos materiais nas demonstrações financeiras
do exercício em função dos efeitos da COVID-19. Em 2020, a PB-LOG destaca
as seguintes operações: (i) Na Logística, além da continuidade na prestação de
serviços aos clientes, destacam-se a assinatura de novos contratos de prestação de serviços de Infraestrutura e Gestão, de serviços aeroportuários para
Macaé e Vitória e novos serviços de embarcação. (ii) Em Construção de Poços,
destacam-se as operações de workover em Roncador, além da perfuração e
completação do poço TVD-5 no BM-C-36. Em Libra, foram executados serviços complementares e estimulação de poços. (iii) Na Engenharia Submarina,
destaca-se, além da continuidade na prestação de serviços para os clientes
Libra, Roncador e Tartaruga Verde, o volume expressivo de serviços voltados
para a inspeção submarina. Adicionalmente, também, foi realizada a interligação
do poço TVD-5 nº BM-C-36.
2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP),
que estão convergidas com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Todas as
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas,
estão sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando
o custo histórico como base de valor, exceto quando de outra forma indicado.

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações
financeiras estão apresentadas conforme Nota Explicativa nº 3 - Sumário das
principais práticas contábeis. A emissão das demonstrações financeiras foi
autorizada pela Diretoria Executiva da Companhia em 26 de fevereiro de 2021.
2.1. Demonstração do Valor Adicionado: A Demonstração do Valor Adicionado
(DVA) apresenta informações relativas à riqueza criada pela Companhia em
determinado período e a forma como tais riquezas foram distribuídas. Essas
demonstrações foram preparadas de acordo com o CPC 09 - Demonstração
do Valor Adicionado. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas
demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda
funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.3. Novas normas e
interpretações: A Companhia é regida pelos regramentos publicados pelo
CPC, que emite pronunciamentos e interpretações análogos às IFRS, tal como
emitidas pelo IASB. A seguir, são apresentados os normativos contábeis ainda
em análise pelo CPC, que não entraram em vigor e não tiveram sua adoção
antecipada pela Companhia até 31 de dezembro de 2020.
Norma
Descrição
Data de vigência
As alterações normativas estão rela- 1º de janeiro de 2021,
Interest Rate
cionadas à reforma das taxas de juros aplicação retrospecBenchmark
Reform - Phase referenciais (IBOR) resultante das tiva com determina2. Amendments recomendações estabelecidas no das exceções
to IFRS 9, IAS 39, relatório do Financial Stability Board
(FSB). As emendas estabelecem novos
IFRS 7, IFRS 4
requerimentos sobre: base para deterand IFRS 16.
minação dos fluxos de caixa contratuais dos ativos e passivos financeiros
mensurados ao custo amortizado no
escopo da IFRS 9, passivos de arrendamento; contabilidade de hedge; e
divulgações.
As emendas alteram requerimentos 1º de janeiro de 2022,
Annual
Improvements to relacionados a: controlada como aplicação prospecIFRS® Standards adotante inicial das IFRS (IFRS 1 - tiva.
First-time Adoption of International
2018-2020.
Financial Reporting Standards); taxas
a ser consideradas para avaliar o desreconhecimento de um passivo financeiro (IFRS 9 - Financial Instruments);
e fluxos de caixa para tributação ao
mensurar o valor justo (IAS 41 - Agriculture). Adicionalmente, as emendas
alteram determinado exemplo ilustrativo contido na IFRS 16 - Leases.

Norma
Reference to
the Conceptual
Framework Amendments to
IFRS 3

Descrição

Data de vigência
As emendas atualizam determinada 1º de janeiro de 2022,
referência na IFRS 3 à estrutura concei- aplicação prospectual mais recente, bem como incluem tiva.
requerimentos adicionais relativos a
obrigações no escopo dos pronunciamentos IAS 37 - Provisions, Contingent
Liabilities and Contingent Assets e
IFRIC 21 - Levies. Adicionalmente, as
emendas orientam que o comprador
não deve reconhecer ativos contingentes adquiridos em uma combinação
de negócios.

Onerous
Contracts - Cost
of Fulfilling a
Contract Amendments to
IAS 37

Estabelece alterações no IAS 37 - 1º de janeiro de 2022,
Provisions, Contingent Liabilities and aplicação prospecContingent Assets para esclarecer o tiva.
que compreende os custos de cumprimento de um contrato para avaliar
se um contrato é oneroso.

Property, Plant
and Equipment:
Proceeds before
Intended Use Amendments to
IAS 16

As alterações no IAS 16 - Property,
Plant and Equipment proíbem deduzir
do custo do imobilizado valores recebidos pela venda de itens produzidos
antes da colocação do ativo no local e
condição necessárias para este ser capaz de funcionar da forma pretendida
pela Administração.

Classification of
Liabilities as
Current or
Non-current Amendments to
IS1

As emendas no IAS 1 - Presentation of 1º de janeiro de 2023,
Financial estabelecem requerimentos aplicação retrospecpara classificação de um passivo como tiva.
circulante ou não circulante.

IFRS 17 Insurance
Contracts e
Amendments to
IFRS 4 - Insurance
Contracts

A IFRS 17 substitui a IFRS 4 - Insurance 1º de janeiro de 2023,
Contracts e estabelece os requisitos aplicação retrospecque devem ser aplicados no reconhe- tiva.
cimento e divulgação relacionados aos
contratos de seguro e de resseguro.

1º de janeiro de 2022,
aplicação retrospectiva com determinadas exceções.

Quanto às emendas e normativos listados acima, a Companhia não estima
impactos da aplicação inicial em suas demonstrações financeiras.
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As práticas contábeis
para a compreensão da base de reconhecimento e mensuração aplicadas na
preparação das demonstrações financeiras estão descritas abaixo nas respectivas notas explicativas e são consistentes com as políticas contábeis adotadas
e divulgadas nas demonstrações financeiras dos exercícios anteriores. As notas
que apresentam práticas contábeis são: • Nota Explicativa nº 6. Imobilizado;
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• Nota Explicativa nº 8. Arrendamentos mercantis; • Nota Explicativa nº 10.
Processos judiciais e contingências - Processos judiciais provisionados; • Nota
Explicativa nº 11. Tributos; • Nota Explicativa nº 15. Receita de vendas de
contratos com clientes. 3.1. Instrumentos financeiros: a. Reconhecimento e
mensuração inicial: Um ativo financeiro é reconhecido quando a entidade se
tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Exceto para contas a
receber de clientes sem componente de financiamento significativo, os ativos
financeiros são inicialmente mensurados a valor justo e, caso não sejam classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado, os custos de
transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão são
adicionados ou reduzidos. b. Classificação e mensuração subsequente: No
reconhecimento inicial, ativos financeiros são geralmente classificados como
subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao Valor Justo por meio
de Outros Resultados Abrangentes (VJORA) ou ao Valor Justo por meio do Resultado (VJR) com base tanto no modelo de negócios da entidade para a gestão
dos ativos financeiros quanto nas características de fluxo de caixa contratual
do ativo financeiro, conforme segue: • Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente
do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e cujo
modelo de negócios objetiva manter o ativo com o fim de receber seus fluxos de
caixa contratuais. • VJORA: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida)
cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de principal e
juros sobre o principal em datas específicas e cujo modelo de negócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto a sua
venda, bem como investimentos em instrumentos patrimoniais não mantidos
para negociação nem contraprestação contingente, que no reconhecimento
inicial a Companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações
subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes. • VJR: todos os demais ativos financeiros. Esta categoria geralmente
inclui instrumentos financeiros derivativos. • Os passivos financeiros foram
classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo
financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado
caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for
designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados
ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é
reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente
mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A
despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado.
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no
resultado. c. Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de
recebimento aos 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 ou na qual a Companhia nem transfere nem
mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. Passivos
financeiros: A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua
obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também
desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os
fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em
que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido
a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre
o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos
que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. d. Redução ao valor recuperável (impairment): Provisão para perdas de
crédito esperadas é reconhecida em ativos financeiros mensurados ao custo
amortizado, bem como aqueles mensurados ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes. A Companhia reconhece provisão para perdas de
crédito esperadas para contas a receber de clientes de curto prazo por meio da
utilização de matriz de provisões baseada na experiência de perda de crédito
histórica não ajustada, quando tal informação representa a melhor informação
razoável e sustentável, ou ajustada com base em dados observáveis atuais para
refletir os efeitos das condições atuais e futuras desde que tais dados estejam
disponíveis sem custo ou esforços excessivos. Em geral, para os demais instrumentos financeiros, a Companhia reconhece provisão por valor equivalente à
perda de crédito esperada para 12 meses, entretanto, quando o risco de crédito
do instrumento financeiro tiver aumentado significativamente desde o seu
reconhecimento inicial, a provisão será reconhecida por valor equivalente à
perda de crédito esperada (vida toda). Aumento significativo do risco de crédito:
Ao avaliar o aumento significativo do risco de crédito, a Companhia compara o
risco de inadimplência (default) que ocorre no instrumento financeiro na data
do balanço com o risco de inadimplência (default) que ocorre no instrumento
financeiro na data de seu reconhecimento inicial. Para tal, a Companhia utiliza,
entre outros, os seguintes indicadores: alteração significativa real ou esperada
na classificação de crédito externa do instrumento financeiro e informações
sobre atrasos nos pagamentos. Independentemente da avaliação do aumento
significativo no risco de crédito, a Companhia presume que o risco de crédito
de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o seu reconhecimento inicial quando os pagamentos contratuais estiverem vencidos há mais
de 30 dias, exceto quando informações razoáveis e sustentáveis disponíveis
demonstrarem o contrário. A Companhia assume que o risco de crédito de
instrumento financeiro não aumentou significativamente desde o seu reconhecimento inicial quando o instrumento financeiro possui baixo risco de
crédito na data do balanço. Baixo risco de crédito é determinado com base em
classificações externas de riscos e metodologias internas de avaliação. Definição de inadimplência (default): A Companhia considera um ativo financeiro
como inadimplente quando a contraparte não cumpre com a obrigação legal
de pagamento de seus débitos quando devidos ou, a depender do instrumento
financeiro, quando ocorre atraso de recebimento devido contratualmente em
prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias. Mensuração e reconhecimento de
perdas de crédito esperadas: Perda de crédito esperada é a média ponderada
de perdas de crédito com os respectivos riscos de inadimplência, que possam
ocorrer conforme as ponderações. A perda de crédito sobre um ativo financeiro
é mensurada pela diferença entre todos os fluxos de caixa contratuais devidos
à Companhia e todos os fluxos de caixa que a Companhia espera receber, descontados à taxa efetiva original. e. Apresentação: Provisões para impairment
sobre ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado são deduzidas do
valor contábil bruto dos ativos tendo como contrapartida ganhos ou perdas
no resultado.
4. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS RELEVANTES: A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para determinadas
operações e seus reflexos em ativos, passivos, receitas e despesas. As premissas
utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores considerados relevantes, revisadas periodicamente pela Administração e cujos resultados reais
podem diferir dos valores estimados. A seguir, são apresentadas informações
apenas sobre estimativas que requerem elevado nível de julgamento ou
complexidade em sua aplicação e que podem afetar materialmente a situação
financeira e os resultados da Companhia. 4.1. Estimativas relacionadas a
processos judiciais e contingências: A Companhia é parte envolvida em diversos processos judiciais e administrativos envolvendo questões fiscais, cíveis,
trabalhistas e ambientais decorrentes do curso normal das suas operações,
bem como das operações da refinaria Alberto Pasqualini - REFAP S.A., cujas
estimativas para determinar os valores das obrigações e a probabilidade de
saída de recursos são realizadas pela PB-LOG com base em pareceres de seus
assessores jurídicos e nos julgamentos da Administração. Essas estimativas
são realizadas de forma individualizada ou por agrupamento de casos com
teses semelhantes e essencialmente levam em consideração fatores como a
análise dos pedidos realizados pelos autores, robustez das provas existentes,
precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema.
Especificamente para ações trabalhistas de terceirizados, a Companhia estima
a perda esperada através de um procedimento estatístico em virtude do volume
de ações com características similares. Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em ações contra a Companhia, nova jurisprudência, alterações no
conjunto de provas existentes podem resultar na alteração na probabilidade de
saída de recursos e suas mensurações mediante análise de seus fundamentos.
Informações sobre processos provisionados e contingências são apresentados
na Nota Explicativa nº 10. 4.2. Perdas de crédito esperadas: A provisão de Perdas
de Crédito Esperadas (PCE) para ativos financeiros se baseia em premissas de
risco de default, determinação da ocorrência ou não de aumento significativo
no risco de crédito, fator de recuperação, entre outras. Para tal, a Companhia
utiliza julgamentos nessas premissas, além de informações sobre atrasos nos
pagamentos e avaliações do instrumento financeiro com base em classificações
externas de riscos e metodologias internas de avaliação. Informações sobre a
PCE são apresentadas na Nota Explicativa nº 5. 4.3. Tributos diferidos sobre o
lucro: A Companhia realiza julgamentos para determinar o reconhecimento e
o valor dos tributos diferidos nas demonstrações financeiras. Os ativos fiscais
diferidos são reconhecidos se for provável a existência de lucros tributáveis
futuros. A movimentação do imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro líquido diferidos estão apresentados na Nota Explicativa nº 11.
5. CONTAS A RECEBER
2020
2019
Partes relacionadas (Nota 9)
761.684
657.915
Clientes - Terceiros
263
503
Recebíveis de ativos financeiros - FIDC (a)
1.054.809 3.540.757
1.816.756 4.199.175
Perdas de crédito esperadas (PCE)
(263)
(421)
1.816.493 4.198.754
Circulante
1.769.140 4.147.990
Não circulante (b)
47.353
50.764
(a) Recebíveis de ativos financeiros: Representam recursos aplicados em quotas
seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
(FIDC-NP). O FIDC-NP é um fundo exclusivo da Petrobras e suas controladas
e destinado preponderantemente à aquisição de direitos creditórios performados e/ou não performados de operações realizadas por suas subsidiárias e
controladas. Os recursos aplicados no FIDC-NP são classificados na categoria
de valor justo por meio de resultado e tiveram rendimento de 2,77% em 2020
(5,97% em 2019). (b) Contas a Receber de Longo Prazo: Referem-se aos valores

a ser ressarcidos pela Petrobras diante das perdas prováveis com processos
judiciais originados das atividades operacionais oriundas da REFAP, conforme
detalhado na Nota Explicativa nº 10. A composição de contas a receber com
partes relacionadas está detalhada na Nota Explicativa nº 9.
6. IMOBILIZADO
2020
2019
Equipamentos e instalações de escritório
4
5
Direitos de uso
180
4.873
184
4.878
Com a adoção do CPC 06 (R2) - Arrendamentos, a Companhia reconheceu,
em 1º de janeiro de 2019, os ativos de direito de uso em contrapartida a um
passivo de financiamento. 6.1. Prática contábil: Está demonstrada pelo custo
de aquisição, que representa os custos para colocar o ativo em condições de
operação, deduzido da depreciação acumulada e da perda por redução ao valor
recuperável de ativos (impairment), quando aplicável. Os bens do imobilizado
relativos ao direito de uso são depreciados pelo método linear com base no
prazo contratual.
7. FORNECEDORES
2020
2019
Terceiros no País
156.638
147.096
Partes relacionadas (Nota 9)
687.675
549.749
844.313
696.845
O aumento no saldo de Partes relacionadas em 2020 decorre de valores referentes a Termos para Encerramento de Pendências assinados com a Petrobras,
cujos pagamentos estão previstos para 2021.

8. ARRENDAMENTOS MERCANTIS: Os arrendamentos mercantis incluem, principalmente, embarcações de apoio e edificações. A movimentação dos contratos
de arrendamento reconhecidos como passivos está demonstrada a seguir:
Encer- Pagamentos
Encargos
Saldo em
Remenramento de principal incorridos Saldo em
31.12.2019
suração antecipado
e juros no exercício 31.12.2020
6.648
(21)
(1.671)
(4.525)
272
703
Circulante
593
Não circulante
110
8.1. Prática contábil: A classificação contábil das operações de arrendamento
mercantil operacional tem como base normativa o CPC 06 (R2) a partir de 1º
de janeiro de 2019. Os passivos de arrendamento, incluindo aqueles cujos
ativos subjacentes de baixo valor, são mensurados pelo valor presente dos
pagamentos dos arrendamentos, geralmente descontados a taxa incremental
nominal sobre empréstimos da Companhia, visto que as taxas de juros implícitas nos contratos de arrendamento com terceiros normalmente não podem
ser prontamente determinadas. Remensurações no passivo de arrendamento
geralmente refletem alterações oriundas de índices ou taxas contratuais, bem
como nos prazos dos arrendamentos devido a novas expectativas de prorrogações ou rescisões do arrendamento. Os juros incorridos atualizam o passivo
de arrendamento e são classificados como despesas financeiras, enquanto
os pagamentos reduzem o seu valor contábil. Os pagamentos associados a
arrendamentos de curto prazo (prazo de 12 meses ou menos) são reconhecidos
como despesa ao longo do prazo do contrato.

9. PARTES RELACIONADAS: 9.1. Transações comerciais e outras operações
Petróleo
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Brasileiro S.A. Distribuidora Transporte S.A. Biocombustível S.A.
BSCO
Petrobras
S.A.
Transpetro
PBIO Navegação S.A.
2020
2019
Ativo:
Circulante
Contas a receber
Empresas ligadas
714.140
–
191
–
–
714.331
607.151
Direito de uso
–
–
–
–
–
–
296
Não circulante
Contas a receber
Empresas ligadas
47.353
–
–
–
–
47.353
50.764
761.493
–
191
–
–
761.684
658.211
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empresas ligadas
685.645
1.742
–
254
34
687.675
549.749
Arrendamento mercantil
89
–
–
–
–
89
170
490.204
–
–
–
–
490.204
–
Dividendos
Não circulante
Arrendamento mercantil
110
–
–
–
–
110
165
1.176.048
1.742
–
254
34 1.178.077
550.084
Resultado
Receita líquida por prestação de serviços
4.217.096
–
93
–
– 4.217.189 3.198.926
Custos dos serviços prestados
(693.560)
(29.750)
(5.745)
(86)
– (729.141) (831.814)
Compartilhamento de gastos administrativos
(2.336)
–
–
–
–
(2.336)
(2.144)
Outras despesas
(4.700)
–
–
(1.833)
–
(6.533)
17.369
3.516.500
(29.750)
(5.652)
(1.919)
– 3.479.179 2.382.337
Os saldos com partes relacionadas são oriundos, principalmente, das atividades
operacionais da Companhia para a prestação de serviços de logística integrada,
construção de poços e engenharia submarina. 9.2. Receita líquida de prestação
de serviços: Referem-se a contratos para prestação de serviços de construção de poços marítimos e apoio logístico. O principal cliente da PB-LOG é a
Petrobras, na condição de operadora dos consórcios de E&P, correspondendo
à totalidade da receita dos serviços prestados. 9.3. Remuneração da Administração da Companhia: A remuneração dos membros da Diretoria Executiva da
Companhia foi objeto de deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada
em 30 de abril de 2020. Foi deliberada a fixação do montante global de limite
máximo anual da remuneração da Diretoria Executiva no valor de R$ 6.422,
válido para o período compreendido entre abril de 2020 e março de 2021. Em
31 de dezembro de 2020, a remuneração, incluindo gratificações, dos membros
da Diretoria Executiva foi de R$ 2.439 (R$ 3.005 em 31 de dezembro de 2019),
referente a um diretor-presidente, um diretor corporativo-financeiro e uma
diretora de operações. A menor realização em 2020 deve-se, principalmente: (i) à
vacância das posições de diretor-presidente e diretor de operações em parte do
ano e à (ii) redução dos honorários dos Administradores ocorrida em outubro
de 2020. 9.4. Remuneração variável: Programa de Prêmio por Performance
(PPP): Em 2020, a Diretoria Executiva da PB-LOG aprovou um novo Programa
de Prêmio por Performance (PPP) para o ano, que alinhado ao Plano Estratégico
da Companhia, valorizará a meritocracia e trará flexibilidade para um cenário
em que a Companhia busca mais eficiência e alinhamento às melhores práticas
de gestão. O montante estimado de desembolso dependerá de determinados
fatores, tais como desempenho individual dos empregados e resultado das
áreas, além das métricas de desempenho da Companhia. Em 31 de dezembro
de 2020, há provisão de R$ 4.738 (R$ 3.731 em 2019) em relação ao PPP.
10. PROCESSOS JUDICIAIS E CONTINGÊNCIAS: 10.1. Processos judiciais
provisionados: A Companhia constituiu provisões em montante suficiente
para cobrir as perdas consideradas prováveis e confiavelmente estimáveis. As
principais ações referem-se a: • Processos fiscais: referem-se, principalmente,
à não homologação de compensações de tributos federais e estaduais, além
de autos de infração lavrados em razão de divergência entre entendimentos
do Fisco (Federal e Municipal) e da Companhia. • Processos trabalhistas,
destacando-se: (i) revisão da metodologia de apuração do complemento de
remuneração mínima por nível e regime; (ii) diferenças de cálculo dos reflexos
das horas extras nos repousos semanais remunerados; (iii) ações individuais
de terceirizados com pleito de verba rescisória, entre outros. • Processo ambiental administrativo: referente a danos onshore. Os valores provisionados
são os seguintes:
2020
2019
Passivo não circulante
Tributária
35.144
34.650
Trabalhista
12.209
12.401
Ambiental
–
399
Cível
15.620
3.314
62.973
50.764
Saldo inicial
50.764
36.547
Adições (baixas) líquidas
Tributária
494
986
Trabalhista
(192)
9.905
Ambiental
(399)
12
Cível
12.306
3.314
Saldo final
62.973
50.764
Exceto pelos processos de natureza cível que estão relacionados às atividades
da PB-LOG, os demais processos judiciais com o prognóstico de perda provável
são oriundos das atividades operacionais da REFAP, para os quais existe um
acordo contratual de ressarcimento pela Petrobras. Desta forma, foi constituído
contas a receber no ativo não circulante no montante de R$ 47.353 (R$ 50.764
em 31 de dezembro de 2019). Os depósitos judiciais são apresentados de acordo
com a natureza das causas correspondentes:
2020
2019
Ativo não circulante
Trabalhista
84
94
Tributária
38.646
37.343
Cível
–
1
38.730
37.438
Saldo inicial
37.438
36.256
Adições
807
–
Atualizações
900
1.706
Reversões
(1)
–
Baixas
(414)
(524)
Saldo final
38.730
37.438
10.2. Processos judiciais não provisionados: Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é provável ou para os
quais não possa ser feita uma estimativa suficientemente confiável do valor da
obrigação, bem como aqueles que não constituem obrigações presentes, não
são reconhecidos, mas são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade
de saída de recursos. Os passivos contingentes estimados para os processos
judiciais, em 31 de dezembro de 2020, para os quais a probabilidade de perda
é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir:
Natureza
2020
2019
Fiscais
72.285
25.228
Trabalhistas (a)
18.201
582.969
Cível
86.863
80.632
Ambiental
206
193
177.555
689.022
(a) Destaca-se a exclusão da PB-LOG do âmbito de Ação Coletiva movida por
sindicato em face da Petrobras e subsidiárias, perante a Justiça do Trabalho
no Estado do Rio Grande do Sul, tendo por objeto pleito de recebimento de
diferenças a título de RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Região). Este
fato ocasionou redução de exposição em processos trabalhistas em cerca de
R$ 571 milhões ante o ano de 2019.
Os quadros a seguir detalham as principais causas de naturezas fiscal e trabalhista, cujas expectativas de perdas estão classificadas como possível:

Descrição dos processos de natureza fiscal:
Estimativa
Autor: União Federal
1) Auto de Infração para cobrança de PIS/COFINS decorrente de
glosa de créditos. Situação atual: Foi apresentado recurso voluntário
que ainda está pendente de julgamento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
15.749
2) Auto de infração visando à cobrança de contribuição previdenciária sobre a parcela paga aos empregados da REFAP a título de
Participação nos Lucros e Resultados. Situação atual: Auto de Infração mantido. Em razão disso, foi apresentado recurso voluntário
que está pendente de julgamento pelo CARF.
8.978
3) Auto de infração para cobrança de CSLL e IRPJ decorrente da
glosa do aproveitamento de ágio em operações societárias. Situação atual: Auto de Infração mantido e será apresentado recurso
voluntário ao CARF.
46.821
Outros processos de natureza fiscal
737
Total de processos de natureza fiscal
72.285
Descrição dos processos de natureza trabalhista:
Estimativa
Autor: Empregados e SINDIPETRO dos Estados: ES, RJ, BA, MG, SP,
PE, PB, RN, CE, PI, PR e SC
1) Reclamação trabalhista em virtude de plano de previdência complementar. Situação atual: Aguarda-se o julgamento de Recurso de
Revista pelo Tribunal Superior do Trabalho.
10.613
Autor: DIVERSOS - Pessoa física
2) Demais processos trabalhistas envolvendo os temas de terceirização, previdência complementar e outros. Situação atual: Os processos encontram-se em fase de conhecimento ou grau de recurso.
7.588
Total de processos de natureza trabalhista
18.201
Descrição dos processos de natureza cível:
Estimativa
Autores: Pessoas Jurídicas
1) Pleitos indenizatórios oriundos de contratos de afretamento de
embarcações (anulação de multa). Situação atual: A sentença julgou os pedidos autorais procedentes e as rés, Petrobras e PB-LOG
interpuseram apelação, ainda pendente de julgamento.
4.384
2) Pleitos indenizatórios oriundos de contratos de serviços de
logística. Situação atual: Processos encontram-se em fase de conhecimento sem prolação de decisão.
82.475
Outros processos de natureza cível
4
Total de processos de natureza cível
86.863
Descrição dos processos de natureza ambiental:
Estimativa
Autores: Autoridades Governamentais
1) Infrações em discussão a respeito de danos ambientais onshore.
Situação atual: Processos encontram-se aguardando decisão
administrativa.
206
10.3. Prática contábil: As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia
tem uma obrigação presente como resultado de evento passado; (ii) é provável
que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será necessária para liquidar a obrigação, e (iii) o valor da obrigação possa ser estimado
de forma confiável. Ativos e passivos contingentes não são reconhecidos. No
entanto, passivos contingentes são objeto de divulgação em notas explicativas
quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles
cujos valores não possam ser estimados.
11. TRIBUTOS: 11.1. Imposto de renda, contribuição social e outros tributos
a recuperar e a recolher
Ativo
Ativo
Passivo
circulante
não circulante
circulante
2020 2019 2020
2019
2020 2019
Imposto de renda e
contribuição social
22.587 57.766
–
– 80.488 10.085
PIS/COFINS
42.275 10.786 57.849 170.668 16.508
34
Imposto sobre serviços
–
–
–
– 23.017 20.549
Outros
113
40
–
– 13.845 35.246
64.975 68.592 57.849 170.668 133.858 65.914
O imposto de renda e a contribuição social serão recuperados no curso das
atividades operacionais da Companhia. 11.2. Imposto de renda e contribuição
social diferidos: A movimentação do imposto de renda e da contribuição social
diferidos está apresentada a seguir:
Provisão para
Programas
processos
de
judiciais remuneração Outros Total
Em 1º de janeiro de 2019
(2)
– (1.658) (1.660)
Reconhecido no resultado
do exercício
–
–
696
696
Em 31 de dezembro de 2019
(2)
–
(962) (964)
Reconhecido no resultado
do exercício
5.311
2.064
302 7.677
Em 31 de dezembro de 2020
5.309
2.064
(660) 6.713
Impostos diferidos ativos
–
–
– 1.349
Impostos diferidos passivos
–
–
– (2.313)
Em 31 de dezembro de 2019
–
–
–
(964)
Impostos diferidos ativos
–
–
– 9.402
Impostos diferidos passivos
–
–
– (2.689)
Em 31 de dezembro de 2020
–
–
– 6.713
11.3. Prática contábil: A Companhia utiliza julgamentos para determinar o
reconhecimento e o valor dos tributos diferidos nas demonstrações financeiras. Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos se for provável a existência de
lucros tributáveis futuros. A determinação do reconhecimento de ativos fiscais
diferidos requer a utilização de estimativas contidas no Plano de Negócios e
Gestão (PNG) para o conglomerado Petrobras, que anualmente é aprovado
pela Diretoria. Esse plano contém as principais premissas que suportam a
mensuração dos lucros tributáveis futuros. 11.4. Reconciliação do imposto
de renda e contribuição social sobre o lucro: A reconciliação dos impostos
apurados conforme alíquotas nominais e o valor dos impostos registrados
estão apresentados a seguir:
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2020
2019
Lucro contábil antes dos tributos
1.994.883 1.385.562
Alíquota fiscal nominal
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social pela alíquota
fiscal nominal
678.260
471.091
Exclusões permanentes, líquidas
(2.305)
–
Adições temporárias, líquidas
230
–
Outros
(353)
646
Imposto de renda e contribuição social no resultado
do exercício
675.832
471.737
Alíquota efetiva
34%
34%
A seguir, a composição da despesa do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro:
2020
2019
Corrente
683.508 472.433
Diferido
(7.676)
(696)
Total de despesa de imposto de renda e contribuição social 675.832 471.737
11.5. Prática contábil: As despesas de imposto de renda e contribuição social
do exercício compreendem os impostos correntes e diferidos. a. Imposto de
renda e contribuição social correntes: O imposto de renda e a contribuição
social correntes são calculados com base no lucro tributável aplicando-se as
alíquotas vigentes no final do exercício que está sendo reportado. O imposto
de renda e a contribuição social correntes são apresentados líquidos quando
existe direito à compensação dos valores reconhecidos e quando há intenção
de quitar em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. b. Imposto de renda e contribuição social diferidos: O imposto
de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças
temporárias apuradas entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores
contábeis, ao final do exercício que está sendo reportado, aplicando-se as
alíquotas vigentes nesse exercício. O imposto de renda e a contribuição social
diferidos são apresentados líquidos quando existe direito à compensação dos
ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e os ativos fiscais
diferidos e os passivos fiscais diferidos estão relacionados com tributos sobre
o lucro lançados pela mesma autoridade tributária na mesma entidade tributável, ou são realizados os ativos e liquidados os passivos simultaneamente, em
cada exercício futuro no qual se espera que valores significativos dos ativos ou
passivos fiscais diferidos sejam liquidados ou recuperados. O imposto de renda
e a contribuição social diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que
estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido.
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 12.1. Capital social: Em 31 de dezembro de 2019, o
capital social da Companhia era controlado em 100% pela Petróleo Brasileiro S.A.
- Petrobras, sendo composto por 2.360.959.993 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, subscrito e integralizado no montante de R$ 3.162.458. Em
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 30 de abril de 2020, foi
aprovada a capitalização de parte da reserva legal no montante de R$ 249.391
e a redução de capital social no montante de R$ 3.162.458, que foi liquidada
financeiramente em 21 de agosto de 2020. Desta forma, o capital social da
Companhia em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 249.391, sendo composto por
2.360.959.993 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 12.2. Participação acionária: O capital social da Sociedade é controlado em 100% pela
empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. 12.3. Reserva de lucros: Reserva
legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício
social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital
social. 12.4. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio: Quando proposta pela
Companhia, a remuneração aos acionistas ocorre sob a forma de dividendos e/ou
juros sobre o capital próprio com base nos limites definidos em lei e no estatuto
social da Companhia. O saldo de dividendos adicionais propostos relativos ao
resultado do exercício de 2019, no montante de R$ 192.794, foi aprovado por
meio de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de fevereiro de 2020 e
pago à Petrobras em 22 de julho de 2020. Os dividendos intermediários relativos
ao resultado apurado no primeiro trimestre de 2020, no montante de R$ 263.415,
foram aprovados pela Diretoria Executiva da Companhia em 7 de maio de 2020
e pagos em 21 de agosto de 2020. Os dividendos intermediários relativos ao
resultado apurado no segundo trimestre de 2020, no montante de R$ 412.487,
foram aprovados pela Diretoria Executiva da Companhia em 3 de setembro de
2020 e pagos em 30 de setembro de 2020. Em 23 de dezembro de 2020, a AGE
da PB-LOG aprovou a proposta de distribuição de lucros através de Juros sobre
Capital Próprio (JCP), no montante de R$ 6.779 e, em 30 de dezembro de 2020,
os Dividendos Intermediários, no montante de R$ 490.204. Os juros sobre o
capital próprio foram pagos à Petrobras no dia 30 de dezembro de 2020. Esses
juros estão sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte de 15%, conforme
estabelecido na Lei nº 9.249/95. Os juros foram imputados aos dividendos do
exercício de 2020 e contabilizados no resultado operacional, conforme requerido
pela legislação fiscal, e foram revertidos contra lucros acumulados, conforme
determina a Deliberação CVM nº 207/96, resultando em um crédito tributário
de imposto de renda e contribuição social no montante de R$ 2.305. No exercício
findo em 31 de dezembro de 2020, os dividendos estão assim demonstrados:
2020
2019
Lucro líquido do exercício
1.319.051
913.825
Constituição da reserva legal
–
(45.691)
Lucro básico para determinação do dividendo
1.319.051
868.134
Dividendos obrigatórios - 25%
–
–
Dividendos propostos
Dividendos intermediários antecipados (1T)
263.415
224.633
Dividendos intermediários antecipados (2T)
412.487
211.426
Dividendos intermediários antecipados (3T)
–
239.281
Dividendos intermediários - Aprovados em
DE - 30/12/2020
490.204
–
Juros sobre capital próprio - Aprovados em
DE - 23/12/2020
6.779
–
Dividendos adicionais propostos
146.166
192.794
1.319.051
868.134

13. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 13.1. Instrumentos financeiros: A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando a assegurar sua liquidez e rentabilidade. A política de
controle consiste em acompanhar permanentemente as condições contratadas
versus condições vigentes no mercado. Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de
dezembro de 2019, a Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo.
Os resultados estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela
Administração da Companhia. Não foram identificados derivativos embutidos
nas operações da Companhia. Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras da Companhia e
estão demonstradas em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019,
conforme detalhado a seguir:
2020
2019
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
1
5
Contas a receber, líquidas
714.331
607.233
Contas a receber - FIDC
1.054.809
3.540.757
1.769.141
4.147.995
Não circulante
Contas a receber, líquidas
47.353
50.764
Depósitos judiciais
38.730
37.438
86.083
88.202
1.855.224
4.236.197
Passivo
Circulante
Fornecedores
844.313
696.845
844.313
696.845
O principal ativo financeiro da Companhia é classificado na categoria Contas
a Receber, não derivativo, com pagamentos fixos ou determináveis, e que
não possuem a característica de negociação em mercados organizados.
13.2. Mensuração dos instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros da Companhia estão mensurados ao custo amortizado. Os valores justos
desses instrumentos financeiros são equivalentes aos seus valores contábeis.
O Contas a Receber - FIDC, conforme divulgação na Nota Explicativa nº 6 (a),
está mensurado pelo seu valor justo por meio do resultado.
14. GERENCIAMENTO DE RISCOS: A gestão da Companhia é realizada por seus
Diretores, com base na política corporativa para gerenciamento de riscos da
sua controladora Petrobras. Essa política visa a contribuir para um balanço
adequado entre os seus objetivos de crescimento e retorno e seu nível de exposição a riscos, quer inerentes ao próprio exercício das suas atividades, quer
decorrentes do contexto em que ela opera, de modo que, através da alocação
efetiva dos seus recursos físicos, financeiros e humanos, a Companhia possa
atingir suas metas estratégicas. As operações da Companhia estão sujeitas aos
fatores de riscos abaixo descritos: 14.1. Risco cambial: O gerenciamento dos
riscos cambiais é feito de forma corporativa pela controladora Petrobras, que
busca identificá-los e tratá-los de forma integrada, visando a garantir alocação
eficiente dos recursos destinados à proteção patrimonial. 14.2. Risco de taxa
de juros: Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer ganhos ou perdas
relativos às oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos
financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a Companhia segue as
orientações corporativas para as empresas do Sistema Petrobras. 14.3. Risco
de crédito: A Companhia está exposta ao risco de crédito das instituições
financeiras decorrentes da administração de seu caixa, que é feita com base
nas orientações corporativas de sua controladora Petrobras. Tal risco consiste
na impossibilidade de saque ou resgate dos valores depositados, aplicados
ou garantidos por instituições financeiras. A exposição máxima ao risco de
crédito está representada, principalmente, pelo saldo do contas a receber, que
por sua vez é atenuado por possuir como principal cliente a sua controladora
Petrobras. O vencimento dos recebíveis concedidos na data das demonstrações
financeiras era:
2020
2019
Recebíveis
A vencer
761.684
657.997
Vencidos há mais de 30 dias
263
421
761.947
658.418
A Companhia não apresenta saldos significativos em atraso e histórico relevante
de perdas por inadimplência. A Administração avalia que os riscos de crédito
associados aos saldos de contas a receber são reduzidos, em função de suas
operações serem realizadas com base em análise e orientações corporativas
de sua controladora Petrobras e com instituições financeiras brasileiras de
reconhecida liquidez. 14.4. Risco de liquidez: O risco de liquidez da Companhia
é representado pela possibilidade de insuficiência de recursos, caixa ou outros
ativos financeiros, para liquidar as obrigações nas datas previstas. A seguir,
estão as maturidades contratuais de passivos financeiros a valores nominais,
incluindo pagamentos de juros estimados:
Valor
Fluxo de caixa
contábil
contratual
Em 31 de dezembro de 2020
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
156.638
156.638
Partes relacionadas
687.675
687.675
Total
844.313
844.313
Em 31 de dezembro de 2019
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
147.096
147.096
Partes relacionadas
549.749
549.749
Total
696.845
696.845

14.5. Valor justo dos ativos e passivos financeiros: Os valores justos dos ativos
e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no
balanço patrimonial, são os seguintes:
2020
2019
Valor
Valor
Valor
Valor
contábil
justo contábil
justo
Caixa e equivalentes de caixa
1
1
5
5
Contas a receber - Ativos
financeiros “FIDC”
1.054.809 1.054.809 3.540.757 3.540.757
15. RECEITA DE SERVIÇOS: A receita da Companhia está substancialmente concentrada em operações com o seu acionista controlador Petrobras, na condição
de operadora dos consórcios de E&P. Abaixo, apresentamos a composição da
receita na demonstração de resultado do exercício:
2020
2019
Receita bruta de serviços
4.961.607
3.762.367
ISS
(176.981)
(138.604)
PIS
(101.218)
(75.675)
COFINS
(466.218)
(348.567)
4.217.190
3.199.521
15.1. Prática contábil: Os principais contratos com clientes da Companhia
envolvem a prestação de serviços de logística integrada, construção de poços
e engenharia submarina. A Companhia identifica os contratos com clientes que
serão objeto de reconhecimento de receitas e avalia em cada um deles quais são
as promessas que podem ser consideradas como obrigações de performance.
Obrigações de performance são cada promessa de transferir ao cliente: • Bem
ou serviço (ou grupo de bens ou serviços) que seja distinto ou • Série de bens
ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o
mesmo padrão de transferência para o cliente. A Companhia reconhece receitas
quando ou à medida que seja satisfeita a obrigação de desempenho ao transferir
o controle do serviço prometido ao cliente. O serviço é considerado transferido
quando ou à medida que o cliente obtém controle dele. A Companhia mensura
a receita pelo valor da contraprestação à qual espera ter direito em troca das
transferências dos serviços prometidos ao cliente. A contraprestação prometida
em contratos com os clientes pode incluir valores fixos, variáveis ou ambos.
16. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Receitas financeiras
Juros e receitas
Variações monetárias ativas
Despesas financeiras
Juros
Despesas com passivos de arrendamento
Variações monetárias passivas

2020

2019

90.851
7.442
98.293

227.408
11.146
238.554

(221)
(244)
(45)
(510)

(341)
(416)
(7)
(764)

2020
(15.793)
(30.439)
(5.600)

2019
(122)
(23.956)
–

–
(5.089)
(252)
(1.057)
(58.230)

39.610
(3.731)

2020
(14.696)
(1.276)

2019
(18.845)
(1.149)

17. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) LÍQUIDAS
Despesas com perdas e provisão para processos judiciais
Despesas com ociosidade de embarcações
Multas contratuais
Recuperação de despesas de compartilhamento de
gastos com Petrobras
Remuneração variável e prêmio por desempenho
Baixa de ativos (direito de uso)
Outras receitas, líquidas

1.831
13.632

18. DESPESAS E CUSTOS POR NATUREZA
Despesas com pessoal cedido (administrativo)
Outras despesas administrativas
Compartilhamento de gastos com a controladora
(administrativo)
Depreciação e amortização (administrativo)
Despesas tributárias
Afretamentos de embarcações e aeronaves
Serviços logísticos
Operações terrestres
Despesas com pessoal cedido (operacional)
Compartilhamento de gastos com a controladora
(operacional)
Depreciação e amortização (operacional)
Outros custos operacionais
Na demonstração de resultado:
Despesas gerais e administrativas
Despesas tributárias
Custos dos serviços prestados

(2.336)
(2.144)
(1.196)
(1.265)
(4.836) (12.683)
(1.351.920) (1.150.766)
(783.107) (806.917)
(37.144) (26.717)
(5.272)
(2.688)
(28.910) (30.867)
(1.554)
(1.169)
(29.771) (10.177)
(2.262.018) (2.065.387)
(19.503) (23.403)
(4.836) (12.683)
(2.237.679) (2.029.301)
(2.262.018) (2.065.387)
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos administradores e aos acionistas da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. Rio de Janeiro - RJ.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. (“Companhia”
ou “PB-LOG”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PB-LOG 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
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à PB-LOG, 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: Chamamos a atenção para o fato de que parte substancial das operações da Companhia, referente a receita e correspondentes custos dos serviços prestados, é realizada com seu acionista controlador Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras,
conforme descrito na Nota Explicativa nº 9 às demonstrações financeiras. Portanto, as demonstrações financeiras acima
referidas devem ser lidas neste contexto. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Outros assuntos - Demonstração do valor adicionado: A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da Administração da PB-LOG, cuja apresentação não
é requerida às companhias fechadas, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria
das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está
reconciliada às demais demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em
nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e está consistente em relação às demonstrações financeiras
tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores.
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
nenhuma forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras,
nossa responsabilidade é a 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 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 PB-LOG continuar operando e divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da PB-LOG. – 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 PB-LOG. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter
em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021
KPMG Auditores Independentes
Marcelo Gavioli
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC 1SP201409/O-1

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras,
compreendendo: balanço patrimonial, demonstrações de resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do
patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, complementadas por notas explicativas, e a proposta de
distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Com base nos exames
efetuados, considerando o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, emitido com

opinião sem ressalvas, as práticas contábeis adotadas pela Companhia e as informações prestadas pela Administração,
este Conselho opina no sentido de que as Demonstrações Financeiras estão em condições de serem submetidas à
apreciação e aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A..
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021.
Walber Monteiro de Almeida
Mariana Schirmer de Paula Couto
Renato da Motta Andrade Neto
Presidente do Conselho Fiscal
Conselheira
Conselheiro

