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Bolsonaro derrete 
nas pesquisas para 
eleição de 2022

O presidente Jair Bolsonaro se-
gue despencando nas pesquisas de 
opinião que buscam avaliar candi-
datos para 2022. Levantamento 
do PoderData, do site Poder360, 
aponta que Bolsonaro perderia 
hoje num confronto direto para 
Lula (52% X 34%) e para o apre-
sentador da TV Globo Luciano 
Huck (48% X 35%).

Outros possíveis candida-
tos também melhoraram e es-
tariam em empate técnico no 
confronto com o atual presi-
dente em segundo turno: Bol-
sonaro 38% X 37% João Do-
ria (PSDB); Bolsonaro 38% X 
37% Sergio Moro (sem par-
tido); Bolsonaro 38% X 38% 
Ciro Gomes.

A pesquisa ouviu 3.500 pesso-
as em todo o Brasil de 12 a 14 de 
abril. A margem de erro é de 1,8 
ponto percentual, para mais ou 
para menos.

STF determina 
reintegração no 
Bolsa Família

O ministro Marco Aurélio, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
determinou à União que reintegre 
as famílias excluídas do Programa 
Bolsa Família durante a pandemia 
da Covid-19. A reintegração de-
ve ocorrer no prazo de dez dias, 
sob pena de multa diária de R$ 
100 mil. A decisão foi proferida 
na Ação Cível Originária (ACO) 
3359.

Em março de 2020, o mi-
nistro Marco Aurélio deferiu 
liminar, acolhendo pedido de 
estados do Nordeste, para que 
o Governo Federal suspendes-
se os cortes.

Necessidade leva a recorde de 
criação de empresas em 2020

63% dos pequenos negócios estão 
endividados ou inadimplentes

Wellington Dias, do Piauí, lidera Consórcio do Nordeste

Nordeste tem melhor 
desempenho no 
combate à pandemia

Na CPI da Covid, Bolsonaro 
promete mirar nos governadores 
da opsoição do Nordeste. Vai aca-
bar acertando o próprio pé.

Dados do Ministério da Saúde 
mostra que a região é a que tem 
os melhores números no comba-
te à pandemia. O Maranhão tem 
menor número de óbitos. Fatos & 
Comentários, página 3

Pesquisa do Sebrae mos-
tra que 36% dos peque-
nos negócios fluminenses 

encontram-se inadimplentes, 27% 
estão endividados e 37% não pos-
suem empréstimos. Por conta do 
avanço da crise, os empresários 
acreditam que a economia voltará 
ao normal apenas em agosto de 
2022.

A obtenção de crédito continua 
sendo um problema. No Rio de 
Janeiro, 62% dos pequenos negó-
cios tiveram o crédito recusado, 
27% conseguiram empréstimo e 
12% aguardam resposta.

Para os empreendedores, al-
gumas medidas do governo po-
dem compensar os efeitos da 
crise no seu negócio, como a 
extensão das linhas de crédito 
do Pronampe, com condições 
especiais. Dez em cada 100 pe-
quenos empresários esperam 
o adiamento do pagamento de 
dívidas (empréstimos, aluguel, 
água, luz e outros), enquanto 7% 
defendem o adiamento dos pa-
gamentos dos impostas. Apenas 
5% contam com um auxílio para 
redução e suspensão de contra-
tos de trabalho.

Outra análise, também do Se-
brae, a partir de dados da Fiocruz 
e do cronograma para a entrega 
de vacinas do Ministério da Saúde 
e dados populacionais do IBGE 
prevê que, acelerando o ritmo de 
vacinação, até o próximo dia 18 
de agosto, cerca de 9,5 milhões 
de pequenos negócios podem 
ter retomado o nível de atividade 
equivalente ao registrado antes da 
pandemia. Isso representa mais 
da metade (54%) do universo de 
microempreendedores individuais 
e micro e pequenas empresas bra-
sileiros.

8 em 10 empresas abertas são de microempreendedores

Levantamento da Serasa 
Experian revela que em 
2020 foram abertas 3,3 

milhões de empresas. O número 
representa aumento de 8,7% em 
comparação com 2019, sendo o 
maior desde 2011, início da série 
histórica da Serasa.

A maior parte das novas em-
presas (79%) são microempreen-
dedores individuais, totalizando a 
abertura de 2,7 milhões de MEIs. 
“O alto número de MEIs é um dos 
fatores que comprova o empreen-
dedorismo por necessidade, já que 
durante quase um ano de pande-
mia muitas pessoas que perderam 
seus empregos optaram por abrir 
um CNPJ e trabalhar com aquilo 
que já sabiam fazer ou em segmen-
tos com baixo custo de aprendiza-
gem”, explica o economista Luiz 
Rabi, da Serasa Experian.

O ramo da alimentação repre-
sentou 9,7% do total de empresas 
a abertas, sendo o segmento com 

maior número de novas empresas. 
Em seguida vem o setor de con-
fecções, com 6,2% do total, e o de 
reparos e manutenção, com 6,1%.

Segundo Rabi, esses dados 
mostram uma adaptação dos 
empreendedores à realidade da 
pandemia do novo coronavírus. 
O setor da alimentação oferece 

produtos essenciais e possibilitam 
a abertura de negócios de baixo 
custo. “Agora, quando falamos 
em confecção, o segundo ramo no 
ranking de abertura de novas em-
presas em 2020, fica claro que a 
produção das máscaras de prote-
ção contra a covid-19 impactou o 
índice”, acrescenta o economista.

Ramo de alimentação liderou número de novas MEIs

Lawfare fracassa 
na Argentina: 
Kirchner é 
inocentada

A vice-presidente da Argentina, 
Cristina Kirchner, foi inocentada 
nesta terça-feira no caso conheci-
do como “dólar futuro”. Segundo 
o jornal Pagina 12, por unanimida-
de, os três magistrados da Câmara 
de Cassação consideraram que o 
laudo pericial realizado com quase 
cinco anos de atraso demonstrou 
que não houve dano ao Estado e, 
portanto, nenhum julgamento é 
necessário contra Kirchner e ou-
tros ex-funcionários de seu gover-
no.

O voto mais duro foi a da de-
sembargadora Ana María Figue-
roa, que detalhou, passo a passo, 
como o desembargador Claudio 
Bonadio evitou que os réus se 
defendessem, negou-lhes até có-
pia do processo, não fez a perícia 
elementar para apurar se houve ou 
não dano ao Estado e tinha co-
bertura das instâncias superiores. 
O sistema é denominado lawfare, 
uso do direito como arma política.

Eles foram acusados de come-
ter suposta fraude, no final do 
mandato da presidente em 2015, 
nos contratos de compra de dó-
lares no futuro, instrumento jurí-
dico de política monetária, o que 
teria levado o Banco Central a 
perder cerca de 55 bilhões de pe-
sos (cerca de R$ 3 bilhões na co-
tação atual).

Lula: plenário 
do STF julgará 
anulação de 
sentença

A maioria dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
definiu manter no plenário o jul-
gamento sobre a anulação das 
sentenças contra o ex-presidente 
Lula na Lava Jato. A defesa de Lu-
la queria que o recurso da Procu-
radoria-Geral da República fosse 
julgado pela Segunda Turma.

O ministro Ricardo Lewando-
wski lamentou que os processos 
contra o petista são julgados de 
forma diferente pelo Supremo.

Votaram pelo julgamento pelo 
pleno, seguindo o relator, ministro 
Edson Fachin, os ministros Nu-
nes Marques, Alexandre de Mo-
raes, Luís Roberto Barroso, Rosa 
Weber, Dias Toffoli, Cármen Lú-
cia, Gilmar Mendes e Luiz Fux. 
Divergiram os ministros Ricardo 
Lewandowski e Marco Aurélio 
Mello.

Elza Fiúza/ABr

 Governo PI
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Por Paulo Rubem 
Santiago

á há alguns meses, tal-
vez mais de um ano, 
tenho observado em 

redes sociais, grupos de 
WhatsApp e em alguns per-
fis identificados com as for-
ças de oposição ao governo 
de Jair Bolsonaro e Paulo 
Guedes, com certa insistên-
cia e de forma repetitiva, a 
publicação de argumentos 
que reduzem nossos gra-
ves problemas nas contas 
públicas e da economia do 
país hoje aos estragos pra-
ticados pela Operação Lava 
Jato.

De forma dirigida, a per-
gunta que tem sido coloca-
da se resume a: se o Brasil 
está em crise a culpa é do 
PT ou da Lava Jato?

Vamos aos fatos. A Ope-
ração Lava Jato deixou de ser 
uma ação de combate à cor-
rupção, da forma como foi 
iniciada, passando a ser um 
instrumento político, assim 
que se percebeu a disputa 
em que poderia incidir e o la-
do que poderia favorecer. A 
operação então passou a ser 
cuidadosamente conduzida 
para gerar fatos políticos e 
de grande alcance midiático 
e lá se cometeram diversos 
crimes, pelo juiz Sérgio Moro 

e sua tropa de procuradores.
Toda a sua “obra” está 

desabando agora. De uma 
coisa, porém, não há como 
fugirmos: que havia cor-
rupção na Petrobras, havia, 
antiga, e que não havia sido 
denunciada até o início da 
Lava Jato, pois não se barra-
ram os vícios herdados dos 
anos de FHC e até antes de-
le. Por quê?

Óbvio, também nesse as-
pecto interesses outros pe-
garam carona na Operação 
Lava Jato, puseram o pé no 
acelerador, não só contra a 
Petrobras, mas, sobretudo, 
contra grandes empresas 
de construção civil no país. 
Interesses nacionais e inter-
nacionais, diga-se de passa-
gem. Assim, é evidente que 
o caos que tomou conta 
das atividades econômicas 
pertinentes ao setor de pe-
tróleo e à construção civil 
trouxe graves problemas à 
economia do país.

Entretanto, para além de 
problemas conjunturais de-
rivados da Lava Jato, ques-
tões estruturais, herdadas nos 
anos de FHC e sua subservi-
ência à globalização financei-
ra, permaneceram intocáveis 
nos anos que lhe seguiram. 
Falo especialmente da ado-
ção perene do tripé câmbio 
flutuante, regime de metas de 

inflação e metas fiscais para 
o superávit primário, culmi-
nando com a intocabilidade 
da dívida pública, estratégia 
especial de acumulação do 
capital rentista, tão conheci-
do por suas ações de tutela 
sobre a política monetária 
e fiscal do estado brasileiro, 
postas a seu serviço.

A título de exemplo, ape-
nas uma das operações rea-
lizadas pelo Banco Central 
– realizada com a desculpa 
de controlar inflação, mas 
que na verdade correspon-
de à remuneração da sobra 
de caixa dos bancos (o ve-
lho “overnight”) – tem utili-
zado cerca de R$ 1,5 trilhão 
de títulos da dívida pública 
federal interna e consumido 
centenas de bilhões de reais 
do orçamento público to-
dos os anos, além de gerar 
escassez de moeda, provo-
car elevação dos juros de 
mercado e amarrar o fun-
cionamento da economia.

Por isso não há como criti-
carmos o caos ora dominan-

te só a partir da Operação 
Lava Jato. Não há futuro em 
ficarmos nesse maniqueís-
mo. Essa é uma linha de ra-
ciocínio equivocada e pobre. 
Digo mais: atende a interes-
ses que não fazem avançar 
a avaliação nem dos anos de 
FHC, nem dos governos do 
PT, de Temer e Bolsonaro/
Paulo Guedes.

A oposição ao projeto 
Bolsonaro–Guedes, em seu 
largo espectro, age corre-
tamente, sim, em defender 
seu impeachment (pelo me-
nos parte dela), em defen-
der os direitos sociais, o Au-
xílio Emergencial de R$ 600 
e o fortalecimento do orça-
mento do SUS, mas deve 
também debater, denunciar 
e enfrentar a macroecono-
mia da riqueza financeira, 
as políticas tributária, mo-
netária, cambial, o papel do 
Banco Central e sua infanta-
ria ortodoxa, o sequestro da 
política fiscal para atender 
à sustentabilidade da dívida 
pública (desde a Lei Com-
plementar 101/2000 e as 
Emendas Constitucionais 
ECs 95/2016, 106/2020 
e 109/2021), as opções de 
financiamento e endivida-
mento do estado brasileiro.

E nisso aí, inúmeros pas-
sivos foram gerados para 
servir aos rentistas, nos 

anos de FHC, patrono do 
neoliberalismo, passando 
pelos governos do PT, che-
gando aos dias atuais. 

Parte da esquerda discu-
te e cobra muito, com ra-
zão, a atenção às demandas 
sociais, mas não discute a 
produção e a apropriação 
da riqueza, sobretudo em 
tempos de acumulação ren-
tista via dívida pública, que 
se acanha em debater. Por 
quê? Insegurança?

Por que não se enfrenta 
a proposta de auditoria para 
escancarar os mecanismos 
da chamada dívida pública? 
Por que defendem mais pri-
vilégio aos rentistas à custa 
do suor da classe trabalha-
dora, ao alegar que bastaria 
emitir moeda e pagar a dívi-
da interna, ignorando a po-
lítica monetária do Banco 
Central que irá remunerar 
continuamente essa moeda 
em poder dos bancos, au-
mentando mais a concen-
tração de renda e injustiças 
sociais no país?

Temos que derrubar os 
muros do castelo inexpug-
nável que tenta nos impor 
a compreensão dos temas 
econômicos como temas ári-
dos, difíceis de chegarem aos 
trabalhadores. Muros que va-
mos contorná-los com deci-
sões e alianças políticas. Por 

isso, temos que aprofundar 
a crítica ao capital, às estraté-
gias políticas, jurídicas e eco-
nômicas de aprofundamento 
da exploração. Para traçar-
mos caminhos de enfrenta-
mento e rupturas.

Derrotar Bolsonaro, 
Guedes e seu projeto ultra-
neoliberal é tarefa de hoje, 
amanhã e 2022, mas não se-
rá consistente se cairmos no 
maniqueísmo reducionista 
que confere à Lava Jato a 
autoria exclusiva do caos. A 
análise deve ser mais pro-
funda e mais abrangente. O 
roteiro da barbárie que es-
tamos vivendo não começa 
nessa página criminosa, mas 
vem de antes e tem muito 
mais páginas a serem de-
nunciadas e derrotadas.

Uma delas, sem dúvida, é o 
sistema de sequestro do Es-
tado e das finanças públicas 
pelo capital rentista, alimen-
tado pelas políticas monetá-
ria, cambial e pelo Sistema da 
Dívida pública. Não nos es-
queçamos do que Florestan 
Fernandes nos ensinou em 
1981 em O que é revolução. 
Um diagnóstico errado leva a 
sacrifícios inúteis.

Paulo Rubem Santiago é ex-deputado 
federal (2003/2014) e professor da 

UFPE. Foi titular da CPI da Dívida 
Pública – 2010.
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O Brasil e o caos, para além da Lava Jato

Nova era no relacionamento com os clientes: do discurso para a ação
Por Rodrigo Cunha

A criação de uma cul-
tura centrada no 
cliente exige das 

empresas a capacidade de 
se enxergar de fora, pelas 
lentes do consumidor. Diz 
respeito a entender proble-
mas que nem ele próprio 
percebe que tem e, a partir 
daí, desenvolver soluções 
para ajudá-lo, numa ofer-
ta realizada na hora certa, 
e que seja provedora de 
benefícios mútuos. Esse é 
um discurso conhecido do 
mercado e amplamente pre-
gado no ambiente de negó-
cios global e nacional. Mas 
na prática, percebemos que 
a adoção de uma estratégia 
de centralidade do cliente 
ainda deixa muito a desejar.

Levantamento da PwC 
mostrou que somente 38% 
dos consumidores ameri-
canos entendem que são 

compreendidos pelos fun-
cionários nos pontos de 
contato das empresas das 
quais compram produtos 
e serviços. E vale destacar 
que hoje são muitas as op-
ções de canais, sejam di-
gitais ou físicos. No Brasil 
não é diferente.

Para tirar o conceito do 
papel e ajudar a construir 
um mercado centrado no 
consumidor, de fato, preci-
samos contar com as novas 
tecnologias, pois a centra-
lidade do cliente também 
está diretamente ligada com 
a inovação nas empresas. 
Assim, na era da transfor-
mação digital, com con-
sumidores cada vez mais 
conectados e engajados, é 
natural que uma nova era 
do relacionamento com 
clientes também ganhe cor-
po.

Isso envolve tanto o Big 
Data quanto a Inteligên-

cia Artificial, ferramentas 
indispensáveis. São elas as 
responsáveis pela coleta e 
o enriquecimento de dados, 
únicos capazes de contextu-
alizar um conteúdo para in-
dividualizar a experiência de 
compra, em todas as etapas 
da jornada do consumidor. 
É a tecnologia que vai cru-
zar dados e criar algoritmos 
que reúnam as melhores in-
formações que chegam dos 
milhares de lugares autori-
zados: aplicativos, meios de 
pagamento, localização do 
GPS, sem contar as redes 
sociais e as afinidades de ca-
da um. 

Exemplos da aplicação 
dessas soluções tecnoló-
gicas mostram que é pos-
sível satisfazer o cliente e 
monetizar os negócios em 
diferentes áreas. Caso de 
um grande player do varejo 
digital, que conseguiu au-
mentar a taxa de cadastros 

e de vendas dos visitantes e 
clientes do site com a cria-
ção de scores de propen-
são de cadastramento e de 
propensão à compra, com 
a sugestão do produto mais 
predisposto, baseado em 
dados de navegação, pre-
viamente autorizados pelo 
consumidor, dados públi-
cos e dados do histórico 
de compras. Com essas in-
formações, foram definidas 
sete personas. A partir daí, 
uma régua de comunicação 
foi criada e campanhas mais 
aderentes conseguiram am-
pliar em 32% a taxa de con-
versão.

Outro caso interessante 
que surtiu bons resultados 
foi o de uma seguradora que 
precisava contratar correto-
res com alta performance. 
Com os dados do CRM do 
cliente e nosso banco de 
dados, criamos um score 
de volume de cotações e de 

taxa de diversificação, para 
adequar a carteira desses 
profissionais. Isso possibi-
litou ações segmentadas de 
acordo com o perfil de cada 
corretor e segurado. Com 
isso, foi possível sugerir o 
produto certo para o segu-
rado com base na caracte-
rística do próprio corretor.

O interessante, neste ca-
so, foi que o corretor passou 
a ver maior valor nas ofer-
tas da seguradora, aumen-
tando assim sua produção. 
Ou seja, todos ganharam. 
O cliente por ter recebido a 
oferta certa, o corretor que 
aumentou a sua comissão e 
a seguradora que aumentou 
seu faturamento.

Esses são apenas alguns 
modelos adotados que tor-
naram mais assertivos o 
diagnóstico para a dor de 
cada gestor e, de quebra, 
criam uma reputação com-
provada para as empresas 

adeptas dessa cultura de 
cliente no centro. Para se 
ter ideia, a probabilidade de 
vender novamente para um 
cliente existente pode chegar 
de 60% a 70%, segundo da-
dos da Customer Experien-
ce Index 200 (CEI 200) da 
Forrester. O mesmo estudo 
mostra que para novos clien-
tes em potencial, as chances 
oscilam entre 5% e 20%.

Assim, a centralidade do 
cliente é geralmente subjeti-
va, que não pode ser defi-
nida e rastreada em termos 
precisos, no entanto o uso 
de BigData e Inteligência 
artificial traz os benefícios 
monetários e de marca que 
estão bem documentados 
nos resultados alcançados 
quando realmente se atua 
com o cliente no foco. 

Rodrigo Cunha é sócio-fundador 
e Diretor de Novos Negócios da 

Neurotech.
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Se mirar Nordeste, 
Bolsonaro atingirá  
o próprio pé

Caso os senadores bolsonaristas insistirem em centrar 
fogo no Nordeste na CPI da Covid, perigam acertar 

o Planalto. A região é a que registra menor número de 
mortes (por 100 mil habitantes): 132. A média nacional 
é de 171. As demais regiões estão acima: Sul com 181; 
Sudeste, 182; Norte, 188; e Centro-Oeste cravava no final 
da tarde desta quarta-feira 206 óbitos/100 mil.

Por estado, a menor média de mortes, como esta coluna 
já destacou, é do Maranhão (governador: Flávio Dino, 
PCdoB), com 94/100 mil, quase metade da média na-
cional. Em seguida vêm Bahia (governador: Rui Costa, 
PT), com 112, e Alagoas (governador: Renan Filho, MDB 
– sim, o primogênito do senador Renan Calheiros, que 
disputa a relatoria da CPI), com 115. Quanto aos demais 
estados do Nordeste, o Ceará empata com a média nacio-
nal; os demais ficam abaixo.

A situação se repete com o número de casos por 100 
mil habitantes: a média do Brasil é de 6.472; o Nordeste 
tem a menor média, com 5.464. A seguir: Sudeste (5.652), 
Norte (7.694), Sul (8.779) e Centro-Oeste (8.818).

Um dado parece indicar o sucesso das ações do Comitê 
Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio 
Nordeste, que até fevereiro era coordenado por Miguel 
Nicolelis, um dos cientistas mais renomados do mundo. 
Enquanto no Nordeste ocorrem 24,2 mortes a cada mil 
casos, no Sul são 20,6 óbitos/mil. O dado parece indicar a 
maior capacidade do sistema de saúde sulista, região muito 
mais rica, ao passo que no Nordeste estão localizados os 
estados mais pobres do país. Mesmo com poucos recursos 
em meio a tanta pobreza, o Nordeste se sai bem melhor 
que o resto do país.

Ascensão

Na eleição para vereador no Rio de Janeiro em 2020, 
Dr. Jairinho declarou um total de R$ 313.705,42 em 
bens, sendo o de maior valor um grupo de salas no 
condomínio Vila Fiori (R$ 182.506,33) em Jacarepaguá. 
Tinha ainda um automóvel, R$ 10 mil em espécie, R$ 
28 mil em conta-corrente e R$ 800 em ações. Vinha 
de seu quarto mandato como vereador (vencimentos 
líquidos de R$ 14.346,73).

Dois meses após a eleição, se instalaria em apartamento 
no condomínio Majestic, no luxuoso complexo Cidade 
Jardim. O imóvel teria sido alugado para morar com a 
namorada e o enteado Henry Borel, morto há 30 dias – a 
polícia acusa o vereador pelo crime.

Um apartamento de 145m² no Majestic custa a partir de 
R$ 1,5 milhão, e o aluguel é anunciado por R$ 6 mil por 
mês, mais condomínio de R$ 1,9 mil.

Rápidas

Aasp realizará de 16/4 a 14/5, sempre às sextas-fei-
ras, às 16h30, o evento digital “Os grandes pensadores 
do Direito que influenciam até os dias atuais”. Infor-
mações: aasp.org.br/eventos *** O ministro Herman 
Benjamin (STJ) e o professor Wagner Balera, coorde-
nador dos cursos de graduação e pós de Direito Previ-
denciário da PUC-SP, participam nesta sexta, às 19h, de 
webinário sobre benefícios previdenciários indevidam-
ente recebidos, realizado pelo curso de Pós-Graduação 
da UniSanta. Para participar: youtube.com/channel/
UCNwYQSX3CahEbPvuvsH0UIg

Trabalhadores jovens e menos 
escolarizados sofrem mais com pandemia

Os trabalhadores 
com idade entre 
18 e 24 anos fo-

ram os mais prejudicados 
pela pandemia da Covid-19. 
A taxa de desocupação su-
biu de 23,8% no quarto tri-
mestre de 2019 para 29,8% 
no mesmo período de 2020, 
o que corresponde a qua-
se 4,1 milhões de jovens 
a procura de emprego. O 
resultado faz parte a análi-
se do desempenho recente 
do mercado de trabalho e 
perspectivas para 2021, di-
vulgada nesta quarta-feira 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea).

Apesar da melhora no 
segundo semestre de 2020, 
o mercado de trabalho bra-
sileiro segue deteriorado. 

De acordo com dados da 
Pnad Contínua, embora a 
ocupação tenha voltado a 
crescer após ter atingido, 
em julho do ano passado, o 
menor valor da série (80,3 
milhões), em janeiro deste 
ano, havia 86,1 milhões de 
trabalhadores ocupados no 
país, bem abaixo do ob-
servado antes da pandemia 
(94 milhões em janeiro de 
2020).

No recorte por escola-
ridade, a desocupação foi 
maior para os trabalhadores 
com ensino médio incom-
pleto: alta de 18,5% para 
23,7%, na mesma base de 
comparação. Em contra-
partida, a ocupação dos que 
têm ensino superior conti-
nuou crescendo e houve al-

ta de 4,7%, na comparação 
entre os números de tra-
balhadores nesta condição, 
nos respectivos trimestres 
de 2019 e 2020.  

A economista Maria An-
dreia Lameiras, autora do 
estudo, acredita que a cri-
se sanitária potencializou 
as diferenças existentes no 
mercado de trabalho.

“À medida que os dados 
das PNADs contínuas fo-
ram disponibilizados, o ce-
nário de forte deterioração, 
que conjuga desemprego 
elevado e aumento da su-
bocupação e do desalento, 
foi se tornando cada vez 
mais evidente, principal-
mente nos segmentos mais 
vulneráveis, os jovens e os 
menos escolarizados, cuja 

probabilidade de transitar 
da desocupação e da inati-
vidade para a ocupação, que 
já era baixa, se tornou ainda 
menor”, acrescentou a pes-
quisadora do Ipea. 

O documento da Car-
ta de Conjuntura do Ipea 
mostra que, no quarto tri-
mestre de 2020, a taxa de 
desemprego para o sexo 
feminino (16,4%) foi su-
perior à do sexo mascu-
lino (11,9%). No recorte 
regional, ainda no último 
trimestre do ano, as regiões 
Nordeste e Sudeste tiverem 
maior incremento na taxa 
de desemprego: de 13,6% 
para 17,2% e 11,4% para 
14,8%, respectivamente.

Na análise do emprego 
setorial, o segmento 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - SEPRORJ (TI RIO)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio
de Janeiro, no uso das atribuições que lhe confere o art. 21 do Estatuto da
Entidade, convoca os representantes de todas as empresas associadas,
a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia
30 de abril de 2021, sexta-feira, em atenção aos protocolos de segu-
rança Federal, Estadual e Municipal contra a COVID-19, o horário será as
10:00 horas, em  primeira convocação e às 10:30 horas, em segunda
convocação, com qualquer quorum, no auditório do SEPRORJ, sito à Rua
Buenos Aires, nº 68, 32º andar, Centro, nesta cidade, para deliberação da
seguinte pauta: (1) Apreciação e aprovação de contas do exercício de
2020 (conforme estabelecido no Artigo 14 do Estatuto); e (2) Assuntos
Gerais. As empresas associadas, e em dia com suas obrigações (sindical
e mensalidades), que enviarem representantes deverão comparecer mu-
nidas de procuração para terem direito a participação e voto.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2021.
Benito Leopoldo Diaz Paret

Presidente

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados,
que no dia 30 de abril de 2021, às 09h30min. Realizará  o
leilão SEOP03-21 somente on-line, excepcionalmente não ha-
verá o leilão presencial, devido a contaminação por Coronavírus
(COVID-19) e o estado de pandemia decretado pela OMS (Or-
ganização Mundial de Saúde), dos veículos apreendidos ou
removidos, a qualquer título e não reclamados por seus pro-
prietários, classificados como veículos recuperáveis ou
irrecuperáveis dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trân-
sito Brasileiro, cujos proprietários já foram notificados, tendo
como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF:
100.568.587-87, devidamente matriculado na JUCERJA sob o
nº 032. A cópia do edital poderá ser consultada através dos
sites www.rio.rj.gov.br / www.somobi.com.br

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF n° 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1

Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 30 de abril de 
2021, às 14:00 horas, em primeira convocação, observado o disposto no 
artigo 125 da Lei nº 6.404/76, em Assembleia Geral Ordinária, na sede 
social de Sondotécnica Engenharia de Solos S.A., na Rua Voluntários da 
Pátria, nº 45, 8º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. examinar, discutir e votar as contas 
dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2. examinar, discutir e votar 
a proposta de destinação dos resultados do exercício; e 3. eleger os mem-
bros do Conselho de Administração e fixar o montante da remuneração 
dos Administradores. Informações Gerais: 1. Comunicamos aos Senhores 
Acionistas que, para os fins do Art. 133 da Lei nº 6.404/76, se encontram à 
disposição na sede Companhia, nos sites da Comissão de Valores Mobili-
ários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.
b3.com.br) e de Relações com Investidores da Companhia https://www.
sondotecnica.com.br/sobre-nos/relacao-com-investidores/ os documentos 
relacionados a este Edital. 2. Os acionistas deverão apresentar, com no 
mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência à data designada para 
a realização da Assembleia, além do documento de identidade, conforme o 
caso: a) comprovante expedido pela instituição escrituradora nos últimos 5 
(cinco) dias; b) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do 
outorgante; e/ou c) relativamente aos acionistas participantes da custódia 
fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação 
acionária, emitido pelo órgão competente. 3. A Companhia adotará o voto à 
distância na realização da Assembleia, nos termos da Instrução da CVM nº 
481/09, possibilitando que o acionista exerça o direito de voto por meio de 
seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira de-
positária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Itaú 
Unibanco S.A., ou diretamente à Companhia. Os acionistas que optarem 
por remeter o boletim de voto à distância (“BVD”) diretamente à Companhia 
poderão fazê-lo enviando, até 23/04/2021, para o endereço eletrônico ri@
sondotecnica.com.br, vias digitalizadas em formato .PDF do BVD (devida-
mente preenchido, rubricado e assinado) e dos documentos pertinentes, 
não sendo necessário o envio das vias físicas. A Companhia confirmará o 
recebimento dos documentos, bem como comunicará ao acionista por meio 
do endereço de e-mail informado no BVD se os documentos recebidos são 
suficientes para que o voto seja considerado válido ou os procedimentos e 
prazos para eventual retificação ou reenvio, caso necessário. 4. Os acionis-
tas obterão todas as informações necessárias para melhor entendimento 
das matérias acima, bem como modelo de procuração, mediante solicitação 
através do e-mail ri@sondotecnica.com.br. Rio de Janeiro, 14 de abril de 
2021. Fabio Bergman - Presidente do Conselho de Administração.

Brasil é o 42º em educação digital entre 50 países 
O Brasil está na 42ª posi-

ção do ranking de 50 países 
avaliados com respeito ao 
nível de conhecimento atu-
al sobre risco cibernético 
de suas populações e a re-
levância das iniciativas para 
promover educação e trei-
namento sobre esse tipo de 
risco no futuro. A avaliação 
está de acordo com o estu-
do global Índice de Educa-
ção em Risco Cibernético, 
produzido pela consultoria 
Oliver Wyman, que analisou 
cinco critérios: motivação 
da população em geral em 
termos de boas práticas de 
segurança cibernética; polí-
ticas públicas para melhorar 
o conhecimento em riscos 
cibernéticos; como os sis-
temas educacionais abor-
dam o tema; estratégias das 
empresas para melhorar as 
habilidades em riscos ciber-
néticos de seus funcioná-
rios; e a inclusão digital da 
população, principalmente 
os mais vulneráveis a esses 
riscos como os idosos.

De acordo com oestu-
do, Suíça, Singapura, Reino 
Unido, Austrália, Holan-
da, Canadá, Estônia, Isra-
el, Irlanda e EUA lideram 
o ranking. Além de terem 

uma boa pontuação em to-
dos os fatores analisados 
(por exemplo, uso de in-
ternet em escolas, pessoas 
certificadas em segurança 
cibernética e existência de 
políticas públicas relevan-
tes), essas nações são as que 
melhor integram o tema do 
risco cibernético em seus 
sistemas educacionais, no 
mercado de trabalho e em 
políticas governamentais.

Os países foram sele-
cionados de acordo com a 
sua influência econômica, 
política, cultural ou militar 
na sua região; se são de-
senvolvidos ou estão em 
desenvolvimento econô-
mico; se tem infraestru-
tura para acesso amplo a 
computadores; disponibi-
lidades de dados geográfi-
cos e pesquisas de opinião; 
e políticas públicas com 
cronogramas de investi-
mentos para educação e 
segurança digital.

No Brasil, o percentual 
de estudantes de 10 anos ou 
mais de idade com acesso à 
internet subiu de 86,6%, em 
2018, para 88,1% em 2019. 
Apesar disso, 4,3 milhões 
ainda não utilizavam o ser-
viço e a maior parte era de 

alunos de escolas públicas 
(95,9%). Ao todo eram 4,1 
milhões de estudantes da re-
de pública de ensino sem o 
acesso à internet, enquanto 
na rede privada eram apenas 
174 mil alunos sem conexão. 
Os números estão na Pesqui-
sa Nacional por Amostras de 
Domicílios (Pnad) Contínua 
divulgada pelo IBGE, que in-
vestigou no último trimestre 
de 2019 o acesso à tecnologia 
da informação e comunica-
ção (TIC). A pesquisa anali-
sou as informações do perío-
do entre 2016 e 2019, sobre o 
acesso à internet e à televisão, 
além da posse de celular.

Na avaliação, a diferença 
de acesso entre os estudan-
tes de escolas particulares 
(98,4%) para os do ensino 
público (83,7%) é ainda 
mais significativa entre as 
grandes regiões do país. Os 
percentuais de estudantes 
da rede pública que utiliza-
ram o serviço ficaram em 
68,4% no Norte e em 77% 
no Nordeste. Nas demais 
regiões, o percentual variou 
de 88,6% a 91,3%.

Na rede de ensino priva-
da, segundo a pesquisa, o 
uso da internet ficou acima 
de 95% em todas as gran-

des regiões, sendo que, no 
Sul, Sudeste e Centro-Oes-
te, alcançou praticamente a 
totalidade dos estudantes.

A pesquisa indicou ainda 
que, em 2019, o uso do ce-
lular para acessar a internet 
atingiu a 97,4%, o que re-
presentou um avanço, mas, 
ainda assim, o percentual 
dos alunos de escolas públi-
cas que tinham o aparelho 
para uso pessoal era apenas 
64,8%, sendo que nem todos 
eles tinham acesso à rede. Na 
rede privada, o uso era bem 
maior e alcançava 92,6%. A 
diferença era ainda maior no 
Norte do país, onde apenas 
47,5% dos alunos do ensino 
público tinham um celular. 
Entre os estudantes da rede 
pública sem telefone celular 
em 2019, 41,2% disseram 
que era pelo alto custo do 
aparelho. Outros 28,7% re-
lataram não possuir aparelho 
porque usavam o de outra 
pessoa. Os motivos mais co-
muns para esta situação em 
estudantes da rede privada 
também foram estes dois ar-
gumentos, sendo que o uso 
de aparelho de outra pessoa 
tem peso maior (40,3%) que 
a questão de o aparelho tele-
fônico ser caro (20%). 
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Surpresa com quadro 
atribuído a Caravaggio

O governo espanhol bloqueou o leilão de um quadro 
bíblico do século 17 na quinta-feira (8), sob a sus-

peita de que se possa tratar de uma obra-prima perdida do 
pintor italiano Michelangelo Caravaggio (1571–1610). In-
titulada Coroação com espinhos, a pintura a óleo mostra Jesus 
logo antes da crucificação. No catálogo da casa de leilões 
Ansorena, ela era atribuída ao “círculo de José de Ribera”, 
com lance inicial de € 1.500 (R$ 8.350).

No entanto, apenas horas antes do início da venda 
pública, o ministro espanhol da Cultura, José Manuel 
Rodríguez Uribes, declarou que a obra “não é para 
exportação [...] por suspeita de se tratar de um Cara-
vaggio” e, portanto, muito valiosa. A casa de leilões de 
Madri acatou a decisão, complementando, através de 
uma porta-voz: “Quanto a quem a pintou, diferentes 
especialistas estão estudando a obra, e no momento 
não temos mais informações.”

Adiado leilão do 
prédio A Noite

O Ministério da Economia transferiu para 30 de abril 
a concorrência pública eletrônica do histórico edifício A 
Noite. As condições continuam as mesmas; o prédio foi 
avaliado em R$ 98 milhões. A edificação foi o primeiro 
arranha-céu da América Latina e abrigou a pioneira Rádio 
Nacional por décadas.

Destaque no Jardim Botânico

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) destaca leilão de 
magnífica casa com 406m² situada na Rua Joaquim Cam-
pos Porto, 148, Jardim Botânico/RJ. O imóvel é de cons-
trução do ano de 1967, centro de terreno, com 2 andares. 
Possui uma pequena área na frente onde há espaço para 
um automóvel, um pequeno jardim à frente e na lateral di-
reita que termina nos fundos da casa onde há uma área de 
serviço externa; pequeno depósito e  garagem desativada 
que está sem passagem para a entrada da casa devido a um 
elevador externo instalado na lateral esquerda do imóvel.

A casa possui no primeiro andar: hall; lavabo; grande 
salão que comporta sala de jantar e sala de estar com vista 
para o jardim da casa; sala de almoço anexa à cozinha; 
cozinha grande; área de serviço com 2 quartos de empre-
gada e 1 banheiro.

No segundo andar, que pode ser acessado pela escada 
interna de madeira ou pelo elevador: saleta; suíte máster 
com imenso banheiro; 4 quartos e 2 banheiros. Possui 
muro alto e portão de ferro que deixa a casa indevassável. 
Nos fundos possui ainda, ao lado da garagem, um peque-
no loft utilizado para moradia com cozinha, banheiro e 
área. Avaliação: R$ 4.954.643,46.

Apartamento no  
Centro do Rio

Ana Lucia de Sá (ssl1.visar.com.br/analucialeiloeira.
com.br/Principal.asp) comunica a realização de leilão 
do apartamento 404,situado na Rua Carlos Sampaio, 
351, Centro/RJ e sua correspondente fração ideal de 
2/324 do respectivo terreno. Prédio, cuja fachada é de 
argamassa, com esquadrias de madeira e algumas em 
alumínio, utilização comercial e residencial, construído 
em 1981. O edifício é servido por três elevadores com 
capacidade para 11 passageiros cada. A porta de acesso 
ao prédio na entrada principal é de ferro. Tem porteiro 
24 horas e circuito interno de TV. O imóvel tem 40m² 
de área edificada e ocupa posição de fundos para a rua 
principal. Localizado em rua asfaltada próximo do co-
mércio, restaurantes e dos meios de transportes. Leilão 
com fechamento em 19 de abril com lance inicial de R$ 
234.000,00.

Vendas nos supermercados 
cresceram 5,18% em fevereiro
As vendas em super-

mercados registra-
ram alta de 5,18% 

em fevereiro em compara-
ção com o mesmo mês de 
2020, segundo o balanço 
divulgado nesta quarta-feira 
pela Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras). 
Em janeiro, o crescimento 
havia sido de 12% em rela-
ção ao mesmo período do 
ano passado.

Segundo o vice-presiden-
te Administrativo da Abras, 
Marcio Milan, o resultado 
menos favorável em feverei-
ro do que no primeiro mês 
do ano foi influenciado por 
fatores como as próprias ca-
racterísticas do mês, que tem 
menos dias, e também a ren-
da das famílias na pandemia 
da covid-19. “Esse mês de 
fevereiro foi mais difícil para 
todos em função do fim do 
auxílio emergencial”, disse. 
O cancelamento do Carna-
val foi outro elemento que, 
de acordo com ele, ajudou a 
desacelerar o setor.

No entanto, Milan disse 

que essa variação é esperada 
no planejamento dos vare-
jistas. Para este ano, a Abras 
estima um crescimento de 
4,5% em comparação com 
as vendas de 2020.

Apesar de baixo valor, o 
retorno do auxílio emergen-
cial na semana passada, será 
um elemento importante pa-

ra o desempenho do setor, 
na avaliação de Milan. “Os 
próximos meses de março 
e abril vão dar a gente uma 
condição melhor para olhar-
mos esse momento e termos 
a tendência”, disse.

Ele destacou que, em 
2020, cerca de 60% do valor 
do benefício foi destinado a 

despesas com alimentação. 
A proposta de emenda à 
Constituição que determi-
nou a nova rodada do auxí-
lio prevê R$ 44 bilhões pa-
ra o pagamento de quatro 
parcelas para famílias com 
pouca renda ou em situação 
vulnerável, com valores en-
tre R$ 150 e R$ 375.

Confiança do empresário  
cai pelo 4º mês seguido

Pelo quarto mês con-
secutivo, a confiança do 
empresariado industrial 
brasileiro apresenta queda, 
segundo o Índice de Con-
fiança do Empresário In-
dustrial (Icei). De acordo 
com o levantamento divul-
gado nesta quartq-feira pe-
la Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), foi re-
gistrada uma queda de 0,7 
ponto no índice relativo a 
abril de 2021, na compara-
ção com março.

Segundo a CNI, o Icei de 
abril ficou em 53,7 pontos. 
Em março, o índice estava 
em 54,4 pontos. Em abril de 
2020, quando o índice refle-

tia de forma mais intensa 
os efeitos da pandemia na 
indústria, o Icei estava em 
34,5 pontos.

Apesar de ser o quarto 
mês seguido de queda na 
confiança empresarial, o ín-
dice se mantém acima dos 
50 pontos – em uma escala 
de 100 pontos -, patamar 
que separa confiança e falta 
de confiança das empresas 
na economia brasileira.

No acumulado do ano, a 
queda chega a 9,4 pontos, 
acrescenta a CNI.

“Há uma visão mais 
negativa em relação ao 
momento atual. As ex-
pectativas dos empresá-

rios para os próximos 
seis meses até melho-
raram moderadamente, 
mas recuperaram apenas 
parcialmente a piora do 
mês anterior”, informou, 
em nota, o gerente de 
Análise Econômica da 
CNI, Marcelo Azevedo.

De 48,9 pontos para 44,9 
pontos. Com o indicador 
abaixo dos 50 pontos, o re-
sultado indica a percepção 
de que “a piora do estado 
atual da economia brasilei-
ra e das empresas é mais 
intensa e disseminada entre 
os empresários”.

Apesar de uma avaliação 
mais negativa das condi-

ções correntes, os empresá-
rios da indústria “mostram 
maior otimismo com rela-
ção aos próximos seis me-
ses”, com uma alta de 0,9 
ponto percentual no Índice 
de Expectativas, que passou 
de 57,2 pontos para 58,1 
pontos.

Este índice de expec-
tativa havia recuado 5,4 
pontos na passagem de 
fevereiro para março. “Ou 
seja, há uma melhora do 
otimismo, mas ele não re-
tomou o patamar registra-
do entre agosto de 2020 e 
fevereiro de 2021, quando 
superou os 60 pontos”, 
acrescenta a CNI.

HAGA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Cia Aberta – CNPJ 30.540.991/0001-66 – NIRE 333.0014610-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO–AGO: Ficam os Srs. Acionistas convocados 
a comparecer às 9h00min, do dia 30/04/2021, na Av. Engº Hans Gaiser, 26, 
Nova Friburgo/RJ, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: I) Exa-
minar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Fi-
nanceiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos 
ao exercício social encerrado em 31/12/2020; II) Deliberar sobre a proposta 
de destinação do resultado; III) Eleger os membros do Conselho de Adminis-
tração da Cia. e fixar a remuneração global dos administradores. Em confor-
midade com o Artigo 124, Parágrafo 6, da Lei 6.404/76, e da Instrução CVM 
481/09, encontram-se a disposição dos acionistas para consulta, na sede e 
no site da Cia, bem como da CVM e da BMFBOVESPA, os documentos obje-
tos de deliberações da Assembleia ora Convocada. INSTRUÇÕES GERAIS: 
a) Conforme previsto nos Arts. 12° e 13° do Estatuto Social da Cia. somente 
poderão comparecer a AGO os acionistas em cujos nomes as ações estejam 
registradas em lista de acionistas expedida pelo Banco Itaú S.A., agente de 
custódia de Ações da Cia, em até 05 dias antes da data de realização da AGO, 
observando Art. 126 da Lei 6.404/76, munidos dos seguintes documentos: (i) 
se pessoa física: Identidade e CPF; (ii) se pessoa jurídica: Estatuto ou Contrato 
Social, com respectiva comprovação da representação legal. Em ambos os 
casos se forem representados por procuração, que observem o disposto no 
§ 1º do art. 126 da Lei 6.404/76, devendo os instrumentos de mandato com 
especiais poderes para representação na AGO, a que se refere o presente 
edital, serem depositados na sede da Cia. ou por e-mail, em até 05 dias antes 
da data marcada para sua realização; b) Boletim de Voto à Distância: caso 
o acionista opte por exercer seu direito de voto à distância, nos termos da Ins-
trução CVM 481/09 e alterações, poderá enviar o Boletim de Voto por meio de 
seu respectivo agente de custódia, ou diretamente à Cia, conforme orientações 
constantes no boletim de voto a distância, disponível nos sites da Cia “Investi-
dores/Assembleias”, da CVM e da BMFBOVESPA. Nova Friburgo, 13/04/2021, 
José Luiz Abicalil - Presidente do Conselho de Administração.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta

CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33.3.0010391-1
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da João Fortes Engenharia S.A. 
– em Recuperação Judicial para se reunirem, em primeira convocação, em 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada na Av. das Américas nº 
3443, bloco 3, loja 108, Condomínio Américas Corporate, Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro, RJ, às 10 horas do dia 30 de abril de 2021, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação das contas dos Administradores, 
do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativos 
aos exercícios sociais findos em 31.12.2019 e em 31.12.2020; 2. Eleição dos 
membros do Conselho de Administração; e 3. Fixação do montante global 
anual da remuneração dos Administradores. Permanecem à disposição dos 
Srs. Acionistas, em sua sede social e no endereço eletrônico na internet da 
Companhia (www.joaofortes.com.br/ri), cópia do Edital de Convocação, as 
Demonstrações Financeiras, os Relatórios da Administração e a Proposta 
da Administração com maiores informações sobre as matérias acima. A 
Companhia informa que utilizará o processo de voto a distância, de acordo 
com a Instrução CVM nº 481/2009. O acionista que desejar, poderá optar por 
exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação à distância, nos 
termos da referida instrução, enviando o correspondente boletim de voto à 
distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador 
ou diretamente à Companhia, conforme instruções do próprio boletim. Em 
atenção ao disposto na ICVM 481/09 e na ICVM 165/91, a Companhia informa 
que o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia à 
requisição de adoção do voto múltiplo é de 5%. Os acionistas deverão exibir 
documento de identidade/ documentos societários, para participar da referida 
AGO. Os procuradores dos acionistas deverão comprovar a representação 
legal constituída há menos de 1 (um) ano, através dos respectivos 
instrumentos de mandato, com reconhecimento de firma dos outorgantes, que 
deverão ser depositados na sede social da Companhia, localizada na Av. das 
Américas nº. 3443, bloco 3, loja 108, Condomínio Américas Corporate, Barra 
da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, com antecedência mínima de 48 (quarenta 
e oito) horas da realização da AGO. Rio de Janeiro, 14 de abril de 2021.
Antonio José de Almeida Carneiro - Presidente do Conselho de Administração.

VALE DO SÃO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 18.748.842/0001-91

ERRATA. No balanço publicado neste veículo no dia 13/04/2021, na página 
18, saiu com incorreções nas assinaturas. Sendo essa a forma correta: 
Diretoria Executiva: Luiz Henrique Alves de Figueiredo Dias - Diretor 
Presidente e Administrativo/Financeiro; Alessandro Candido Lopes Ramos - 
Diretor Técnico; Contador: Luiz Burigo - CRC-SC-035714/O-5.

TRIÂNGULO MINEIRO TRANSMISSORA S.A.
CNPJ: 17.261.505/0001-02

ERRATA. No balanço publicado neste veículo no dia 13/04/2021, na página 
18, saiu com incorreções nas assinaturas. Sendo essa a forma correta: 
Diretoria Executiva: Luiz Henrique Alves de Figueiredo Dias - Diretor 
Presidente e Administrativo/Financeiro; Antônio Costa e Costa - Diretor 
Técnico; Contador: Luiz Burigo - CRC-SC-035714/O-5.
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BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 09.274.998/0001-97
Relatório da Administração

A Administração da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (“Brasnorte” ou 
“Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores acio-
nistas o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras acompa-
nhadas das notas explicativas e do respectivo relatório do auditor independen-
te relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
A Companhia
A Brasnorte é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída no 
exercício de 2007, que tem por objeto principal a exploração da concessão 
de serviços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão 
de energia elétrica no estado do Mato Grosso, proveniente do Leilão ANEEL 
n° 004/2007.
A Brasnorte é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 
(“Taesa”).
Desempenho financeiro - R$ mil 2020 2019
Receita operacional líquida 28.954 27.810
EBITDA 19.232 21.996
Margem EBITDA 66,42% 79,09%
Reconciliação do EBITDA
Lucro do exercício 14.351 17.748
Resultado financeiro (306) (642)

Desempenho financeiro - R$ mil 2020 2019
Depreciação acumulada 1 1
Imposto de renda e contribuição social 5.186 4.889
EBITDA 19.232 21.996
EBITDA - é o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras lí-
quidas e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é re-
conhecido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa um 
fluxo de caixa para os exercícios apresentados, e não deve ser considerado 
como um lucro líquido alternativo, tampouco é indicador de desempenho. O 
EBITDA apresentado é utilizado pela Companhia para medir o seu próprio 
desempenho. 
Governança Corporativa
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da 
Brasnorte e procura implantar na concessão os mesmos princípios de Go-
vernança Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões em que 
o Grupo.
Política de Qualidade
A Brasnorte, respaldada pela Alta Administração, manifesta seu compromisso 
com a qualidade, declarando como diretrizes globais da Companhia o comple-

to atendimento dos requisitos do cliente, o comprometimento com a melhoria 
contínua e a excelência no sistema de gestão da qualidade, direcionados à 
execução dos serviços de operação e manutenção de linhas de transmissão 
de energia elétrica.
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutá-
rias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações 
financeiras da Companhia e com a opinião dos auditores independentes da 
Companhia expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as de-
monstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020.
Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY 
Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente das demonstrações 
financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 pelo valor de 
R$107 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à 
auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja 
conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substan-
ciam nos princípios que preservam a independência do auditor. 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota 
expli-
cativa 2020

2019 
 (Rea-

presen-
tado)

01/01/2019 
(Reapre-
sentado)

Ativos
Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa 4 3.092 153 157
Títulos e valores mobiliários 5 - 16.371 9.566
Contas a receber de concessionárias  
 e permissionárias 3.196 2.769 2.982

Ativo de contrato de concessão 6 25.447 24.479 23.522
Impostos e contribuições sociais 10 1.311 1.076 703
Outras contas a receber 980 577 510
Total dos Ativos Circulantes 34.026 45.425 37.440
Ativos Não Circulantes
Depósitos judiciais 465 456 422
Contas a receber de concessionárias 
 e permissionárias 193 180 180

Direto de uso 7 182 - -
Ativo de contrato de concessão 6 270.447 268.777 279.669
Imobilizado 11 9 10
Outras contas a receber 169 169 134
Total dos Ativos Não Circulantes 271.467 269.591 280.415
Total dos Ativos 305.493 315.016 317.855

Nota 
expli-
cativa 2020

2019 
 (Rea-

presen-
tado)

01/01/2019 
(Reapre-
sentado)

Passivos
Passivos Circulantes
Fornecedores 8 1.266 899 680
Passivo de arrendamento 7 54 - -
Taxas regulamentares 636 546 472
Impostos e contribuições sociais 10 1.081 1.549 876
Dividendos a pagar 13 103 7.270 6.501
Outras contas a pagar 9 1.294 787 784
Total dos Passivos Circulantes 4.434 11.051 9.313
Passivos Não Circulantes
Passivo de arrendamento 7 137 - -
Provisões para riscos fiscais e cíveis 14 202 216 216
Impostos e contribuições sociais 
diferidos 9 38.127 33.483 33.463
Tributos diferidos 12 25.767 25.581 26.220
Outras contas a pagar 1.025 1.146 1.607
Total dos Passivos Não Circulantes 65.258 60.426 61.506
Total dos Passivos 69.692 71.477 70.819
Patrimônio Líquido
Capital social 191.052 191.052 191.052
Reserva de lucros 38.646 45.217 49.483
Dividendos adicionais propostos 6.103 7.270 6.501
Total do Patrimônio Líquido 15 235.801 243.539 247.036
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 305.493 315.016 317.855

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado para o exercício findo  
em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais – 

R$, exceto o lucro por ação)
Nota 
expli-
cati-
va 2020

2019  
(Rea-

presen-
tado)

Receita de implementação de infraestrutura,  
 correção monetária do ativo de contrato de  
 concessão, operação e manutenção e outras,  
 líquidas

11.044 6.874

Remuneração do ativo de contrato de concessão 17.910 20.936
Receita operacional líquida 20 28.954 27.810
Pessoal (3.544) (2.702)
Material (2.905) (578)
Serviços prestados (1.812) (1.302)
Depreciação e amortização (25) -
Outros custos operacionais (248) (90)
Custos dos serviços prestados 21 (8.534) (4.672)
Lucro Bruto 20.420 23.138
Pessoal (386) (204)
Serviços prestados (750) (888)
Depreciação (1) (1)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (52) (50)
Despesas operacionais 21 (1.189) (1.143)
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras, 
 líquidas, e dos impostos 19.231 21.995
Receitas financeiras 380 705
Outras Receitas (despesas) financeiras, líquidas (74) (63)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 22 306 642
Lucro antes dos impostos e das contribuições 19.537 22.637
Imposto de renda e contribuição social correntes (544) (1.019)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (4.642) (3.870)
Imposto de renda e contribuição social 16 (5.186) (4.889)
Lucro líquido do exercício 14.351 17.748
Lucro por ação
Lucro por ação ordinária - básico (em R$) 19 0,07512 0,09290
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais – R$)

2020
2019 

(Reapresentado)
Lucro líquido do exercício 14.351 17.748
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 14.351 17.748
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração da mutação do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Nota Capital Reservas de lucros Dividendos Lucros

explicativa social Legal Incentivo fiscal Especial adicionais propostos acumulados Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019 (Reapresentado) 191.052 6.119 11.185 32.179 6.501 - 247.036
Adoção inicial do CPC 47 - - - - - (7.474) (7.474)
Aprovação dos dividendos adicionais - - - - (6.501) - (6.501)
Lucro líquido do exercício - - - - - 17.748 17.748
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal - 888 - - - (888) -
Reserva de incentivo fiscal - - 2.784 - - (2.784) -
Dividendos obrigatórios - - - - - (7.270) (7.270)
Dividendos adicionais propostos - - - - 7.270 (7.270) -
Compensação de prejuízos acumulados - - - (7.938) - 7.938 -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Reapresentado) 15 191.052 7.007 13.969 24.241 7.270 - 243.539
Aprovação dos dividendos adicionais - - - (8.716) (7.270) - (15.986)
Dividendos intercalares pagos - - - - - (6.000) (6.000)
Lucro líquido do exercício - - - - - 14.351 14.351
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal - 718 - - - (718) -
Reserva de incentivo fiscal - - 1.427 - - (1.427) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (103) (103)
Dividendos adicionais propostos - - - - 6.103 (6.103) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 15 191.052 7.725 15.396 15.525 6.103 - 235.801

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de  
dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais – R$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Nota 
expli- 
cativa 2020

2019  
(Rea-

presen-
tado)

Lucro líquido do exercício 14.351 17.748
Itens do resultado que não afetam o caixa:
Remuneração do ativo de contrato de concessão 6 e 20 (17.910) (20.936)
Correção monetária do ativo de contrato de  
 concessão 6 e 20 (10.247) 2.371
Receita de implementação da infraestrutura 6 e 20 - (8.626)
Receita de aplicação financeira 22 (380) (686)
Juros passivo de arrendamento 7 e 22 11
Provisão para parcela variável 81 -
Reversão de provisão fiscais, trabalhistas e cíveis 14 (3) -
Depreciação 21 1 1
Amortização de direito de uso 7 25 -
Tributos diferidos 20 186 440
Imposto de renda e contribuição social 16 5.186 4.889

(8.699) (4.799)
Variações nos ativos e passivos:
(Aumento) redução do contas a receber de 
  concessionárias e permissionárias (521) 213
Redução no saldo do ativo de contrato de concessão  6 25.519 24.721
(Aumento) nos impostos e nas contribuições  
 sociais ativos, líquido dos passivos (149) (253)
(Aumento) nas outras contas a receber e depósitos judiciais (411) (137)
Aumento nos fornecedores 367 219
Aumento nas taxas regulamentares 91 73
Aumento (redução) nas outras contas a pagar 373 (454)

25.269 24.382
Caixa gerado pelas atividades operacionais 16.570 19.583
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.097) (466)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 15.473 19.117
Fluxo de caixa pelas atividades de investimento
Redução (aumento) no saldo de títulos e valores mobiliários 16.751 (6.119)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades  
 de investimento 16.751 (6.119)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de passivo de arrendamento 7 (27) -
Pagamento de dividendos 13 (29.258) (13.002)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de  
 financiamento (29.285) (13.002)
Aumento (redução) líquido no caixa e  
 equivalentes de caixa 2.939 (4)
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa 4 153 157
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 4 3.092 153
Aumento (redução) líquido no caixa e  
 equivalentes de caixa 2.939 (4)
As notas e explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (“Brasnorte” ou “Companhia”) é 
uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, e tem por objeto social a construção, a implantação, a operação e 
a manutenção do serviço público de transmissão de energia elétrica da 
rede básica do Sistema Elétrico Interligado relativo às linhas de transmissão 
LT Jubá/Jauru e LT Brasnorte/Nova Mutum, ambas de 230 kV, com apro-
ximadamente 129 e 273 km, respectivamente, e subestações SE Jubá, de 
300 MVA, e SE Brasnorte, de 100 MVA, ambas de 230/138 kV, entradas de 
linha e instalações vinculadas a estas, bem como às demais instalações ne-
cessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, 
telecomunicação, administração e apoio, conforme consta no Edital de Leilão 
nº 004/2007, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Em 
17 de março de 2008, a Companhia assinou com a ANEEL o contrato de 
concessão nº 003/2008 para exploração das linhas de transmissão LT Jubá/
Jauru e LT Brasnorte/Nova Mutum, pelo prazo de 30 anos. A construção da 
linha foi iniciada ao longo de 2008 e concluída em setembro de 2009. Em 04 
de fevereiro de 2015, o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS emitiu o 
Termo de Liberação Definitivo. Em 31 de maio de 2019, a Transmissora Alian-
ça de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”) adquiriu 49,7115% de participação na 
Brasnorte pertencentes à Centrais Elétricas do Brasil S.A. (“Eletrobrás”). Com 
a aquisição, a Taesa alcançou a participação de 88,376% sobre capital social 
da Companhia, visto que já possuía uma participação de 38,6645%. Com a 
aquisição, a Brasnorte deixou de ser uma controlada em conjunto, tornando-
-se uma controlada da Taesa. Em 30 de agosto de 2019, a Taesa adquiriu 
mais 11,624% de participação na Brasnorte pertencentes à Bipar Energia, Te-
lecomunicação e Industria Metalúrgica S.A. (“Bipar”), alcançando os 100% de 
participação na Companhia.
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
foram aprovadas pela Diretoria em 13 de abril de 2021. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Todas as informações relevantes 
das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondem às 
informações utilizadas na gestão da Companhia. 2.2. Base de mensuração: 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, 
com exceção de instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo e dos 
instrumentos financeiros não derivativos, mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstra-
ções financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da 
Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram 
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstra-
ções financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração 
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas 
são revisadas de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas 
contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisa-
das. As principais áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo 
de contrato de concessão - A Companhia efetua análises que envolvem o jul-
gamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabili-
dade da interpretação de contratos de concessão, determinação e classifica-
ção de receitas por obrigação de performance (implementar, e operar e manter 
as infraestruturas de transmissão). A Administração da Companhia avalia o 
momento de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas carac-
terísticas econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato de 
concessão se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação 
de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita 
reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de contrato de concessão 
é registrado em contrapartida a receita de implementação da infraestrutura, 
que é reconhecida com base nos gastos incorridos, acrescidos de margem de 
construção. A parcela do ativo de contrato de concessão indenizável final é 
identificada quando a implementação da infraestrutura é finalizada. A margem 
de lucro atribuída a obrigação de performance de implementação da infraes-
trutura é definida com base nas melhores estimativas e expectativas da Admi-
nistração sobre os projetos implementados pela Companhia, onde são leva-
dos em consideração diversos fatores, como (i) características e complexidade 
dos projetos, (ii) cenário macroeconômico e (iii) expectativa de investimentos 
e recebimentos. A margem de lucro para atividade de operação e manutenção 
da infraestrutura de transmissão é determinada em função da observação de 
receita individual aplicados em circunstâncias similares observáveis, nos ca-
sos em que a Companhia tem direito exclusivamente à remuneração pela obri-
gação de performance de operar e manter, e dos custos incorridos. A taxa 
aplicada ao ativo de contrato de concessão reflete a taxa implícita do fluxo fi-
nanceiro de cada projeto e representa a melhor estimativa da Companhia para 
a remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, 
por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precifi-
car o componente financeiro do ativo de contrato de concessão é estabelecida 
na data do leilão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que 
a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato 
de concessão é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reco-
nhecido como receita ou despesa no resultado. Quando a concessionária 
presta serviços de implementação da infraestrutura é reconhecida a receita de 
infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de 
implementação da infraestrutura à medida que são incorridos, adicionados da 
margem estimada para cada projeto, considerando a estimativa da contra-
prestação com parcela variável. Quando a concessionária presta serviços de 
operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo preço justo preestabe-
lecido, que considera os custos incorridos, bem como a margem de lucro esti-
mada, à medida que os serviços são prestados. A receita de operação e ma-
nutenção sofrerá alteração em função da inflação, conforme índice de 
atualização previsto em contrato de concessão, Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - IPCA. b) Avaliação de instrumentos financeiros - São utilizadas 
premissas e técnicas de avaliação que incluem informações que não se ba-
seiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de deter-
minados tipos de instrumentos financeiros, bem como a análise de sensibilida-
de dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tributos - Existem incertezas 
relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor 
e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo 
prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futu-
ras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e 
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despesa de impostos, já registradas. São constituídas provisões, quando apli-
cável, com base em estimativas para possíveis consequências de auditorias 
por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua, 
baseadas em diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais an-
teriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entida-
de tributável e pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de renda e con-
tribuição social diferidos - São registrados ativos relacionados a impostos 
diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre as bases contábeis de 
ativos e passivos e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigen-
te. Os impostos e contribuições diferidos ativos são reconhecidos à medida 
em que é esperada a geração de lucro tributável futuro suficiente com base 
em projeções elaboradas pela Administração. Essas projeções incluem hipó-
teses relacionadas ao desempenho da Companhia e fatores que podem diferir 
das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferi-
dos são revisados a cada data de relatório e reduzidos à medida que sua rea-
lização não seja mais provável. e) Arrendamentos - A Companhia tendo como 
base a norma CPC 06 - R2 aplicou o modelo de contabilização de arrenda-
mentos mercantil para todos os tipos de arrendamentos, exceto para arrenda-
mentos de curto prazo (contrato de prazo igual ou inferior a 12 meses) e arren-
damentos de ativo de baixo valor. A Companhia remensura seu passivo de 
arrendamento em razão de reavaliações ou modificações do arrendamento 
(correções monetárias), para refletir pagamentos fixos na essência revisados. 
Tais ajustes são diretamente levados contra o ativo “direito de uso”. f) Provi-
sões para riscos trabalhistas e cíveis - A Companhia é parte em diversos pro-
cessos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todos os 
riscos referentes a processos judiciais que representam perdas prováveis e 
estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de per-
da inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as juris-
prudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua rele-
vância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores 
jurídicos externos. 2.5. Informações por segmento: A Companhia atua so-
mente no segmento de transmissão de energia elétrica e realiza atividade de 
disponibilização da rede básica com base no contrato celebrado com o ONS, 
denominado Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST. 2.6. Rea-
presentação dos valores correspondentes: A Comissão de Valores Mobili-
ários - CVM, através do Ofício Circular nº 04/2020 de 1º de dezembro de 2020, 
forneceu orientação quanto a aspectos relevantes do CPC 47 e do CPC 48 
para as companhias transmissoras de energia elétrica principalmente relacio-
nados a: (i) determinação e atribuição de margem de implementação da infra-
estrutura ao longo do período das obras; (ii) aplicação de taxa implícita de 
desconto os ativos dos contratos de concessão; (iii) orientação quanto a clas-
sificação dos ativos da Lei 12.783 - SE como Ativo de contrato; (iv) segrega-
ção em rubrica especifica na Demonstração de Resultado da receita de remu-
neração dos ativos da concessão; e (v) reconhecimento dos impactos da 
Revisão Tarifária Periódica (RTP) em função de alteração na base regulatória 
(BRR) ou na taxa de remuneração de capital (WACC regulatória) em rubrica 
abaixo da margem operacional. A Companhia adequou suas práticas contá-
beis em relação aos seus ativos de contrato, revisando suas estimativas e 
julgamentos sobre as margens e taxas de remuneração dos projetos (taxas 
implícitas), visto que no modelo anterior utilizavam-se as WACC regulatórias 

estabelecidas pela ANEEL. Com isso, a Companhia identificou os seguintes 
impactos, líquidos de impostos: (i) R$488 negativos para o exercício de 2019, 
registrados no resultado do exercício; e (ii) R$15.989 para exercícios anterio-
res, registrados no Patrimônio Líquido. Com base nas orientações emanadas 
pelo “CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de 
Erro”, a Companhia procedeu a reapresentação dos valores correspondentes 
de 31 de dezembro de 2019 e saldos de abertura, com os ajustes conforme 
demonstrado a seguir:

Balanço Patrimonial
2019 

 (Publicado)
2019 

 (Reapresentado) Impactos
01/01/2019 

 (Publicado)
01/01/2019 

 (Reapresentado) Impactos
Ativo       
Outros ativos circulantes não afetados 45.425 45.425 - 37.440 37.440 -
Total do Ativo Circulante 45.425 45.425 - 37.440 37.440 -
Ativo de contrato de concessão 242.898 268.777 25.879 252.975 279.669 26.694
Outros ativos não circulantes não afetados 814 814 - 746 746 -
Total do Ativo Não Circulante 243.712 269.591 25.879 253.721 280.415 26.694
Total do Ativo 289.137 315.016 25.879 291.161 317.855 26.694
Passivo
Outros passivos circulantes não afetados 11.051 11.051 - 9.313 9.313 -
Total do Passivo Circulante 11.051 11.051 - 9.313 9.313 -
Impostos e contribuições diferidos 25.499 33.483 7.984 25.227 33.463 8.236
Tributos diferidos 23.187 25.581 2.394 23.751 26.220 2.469
Outros passivos não circulantes não afetados 1.362 1.362 - 1.823 1.823 -
Total do Passivo Não Circulante 50.048 60.426 10.378 50.801 61.506 10.705
Capital social 191.052 191.052 - 191.052 191.052 -
Reserva de lucros 29.716 45.217 15.501 33.494 49.483 15.989
Dividendos adicionais propostos 7.270 7.270 - 6.501 6.501 -
Total do Patrimônio Líquido 228.038 243.539 15.501 231.047 247.036 15.989
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 289.137 315.016 25.879 291.161 317.855 26.694

Demonstração do Resultado do exercício

2019 2019
Impac-

tos
(Publi-
cado)

(Reapre-
sentado)

Receita de implementação de infraestrutura, corre-
ção monetária do ativo de contrato de concessão, 
operação e manutenção e outras, líquidas

6.032 6.874 842

Remuneração do ativo de contrato de concessão 22.518 20.936 (1.582)
Receita Operacional Líquida 28.550 27.810 (740)
Custos operacionais (4.672) (4.672) -
Resultado Bruto 23.878 23.138 (740)
Despesas operacionais (1.143) (1.143) -
Resultado antes das receitas (despesas) finan-
ceiras, líquidas, e dos impostos e contribuições 22.735 21.995 (740)
Resultado financeiro 642 642 -
Resultado antes dos impostos e contribuições 23.377 22.637 (740)
Impostos e contribuições (5.141) (4.889) 252
Resultado líquido do exercício 18.236 17.748 (488)

Demonstração do resultado abrangente

2019 2019 Im-
pac-
tos

(Publi-
cado)

(Reapre-
sentado)

Resultado do exercício 18.236 17.748 (488)
Outros resultados abrangentes - - -
Resultado abrangente total do exercício 18.236 17.748 (488)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

2019 2019 Im-
pac-
tos

(Publi-
cado)

(Reapre-
sentado)

Saldo inicial de 1º de janeiro de 2019 231.047 247.036 15.989
Resultado líquido do exercício 18.236 17.748 (488)
Outros itens não afetados (21.245) (21.245) -
Total do Patrimônio Líquido 228.038 243.539 15.501

2019 2019

Fluxo de Caixa
(Publi-
cado)

(Reapre-
senta-

do)
Impac-

tos
Resultado líquido do exercício 18.236 17.748 (488)
Remuneração do ativo de contrato de concessão (22.518) (20.936) 1.582
Correção monetária do ativo de contrato de con-
cessão 3.138 2.371 (767)
Impostos e contribuições 5.141 4.889 (252)
Tributos diferidos 515 440 (75)
Outros itens não afetados 14.605 14.605 -
Fluxo de caixa operacional 19.117 19.117 -
Fluxo de caixa de investimento (6.119) (6.119) -
Fluxo de caixa de financiamento (13.002) (13.002) -
Aumento líquido caixa e equivalentes de caixa (4) (4) -
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e men-
surar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos 
técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 - Instrumentos 
Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão. 
As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as 
obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando 
for possível identificar os direitos; e (iii) quando houver substância comercial e 
for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito.  As 
receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de 
implementação de infraestrutura - Serviços de implementação, ampliação, re-
forço e melhorias de instalações de transmissão de energia elétrica. As recei-
tas de implementação de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos 
incorridos, acrescidos de margem. A receita de implementação de infraestru-
tura é reconhecida em contrapartida ao ativo de contrato, porém o recebimen-
to do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de perfor-
mance de operar e manter. Mensalmente, à medida que a Companhia opera e 
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mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de contrato de concessão equivalente à contraprestação daquele mês pela 
satisfação da obrigação de performance de construir, torna-se um ativo financeiro (contas a receber de concessioná-
rias e permissionárias), pois nada mais além da passagem do tempo será requerida para que o referido montante seja 
recebido. b) Remuneração do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo método linear com base na 
taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraestrutura de transmissão, e considera as especificida-
des de cada projeto de reforço, melhorias e leilões. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de con-
trato de concessão e é determinada no início do projeto e não sofre alterações posteriores. As taxas implícitas utiliza-
das pela Companhia incidem sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa e variam 
entre 2,58% negativos e 9,18% ao ano (a taxa negativa refere-se a melhoria - REA 5861/2016). c) Receita de correção 
monetária do ativo de contrato de concessão - Correção reconhecida a partir da operacionalização do empreendimen-
to com base no índice de inflação e metodologia definidos em cada contrato de concessão. d) Receita de operação e 
manutenção - Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, cujo reconhe-
cimento inicia-se a partir da operacionalização do empreendimento. Esta receita é calculada levando em consideração 
os custos incorridos na realização da obrigação de desempenho, acrescidos de margem. 3.2. Receitas financeiras e 
despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é reco-
nhecida no resultado, por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros 
e variações monetárias líquidas sobre arrendamentos financeiros. 3.3. Instrumentos financeiros: a) Ativos financei-
ros: Classificação e mensuração - Os instrumentos financeiros são classificados em três categorias: mensurados ao 
custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do 
resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos 
fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A Companhia apresenta 
seus instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos fi-
nanceiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obri-
gatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente paga-
mentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas 
do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo 
custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que 
sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é 
executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros 
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da 
aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imate-
rial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”) - O modelo de perdas esperadas é aplicado 
aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 
com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a 
serem reconhecidas nos exercícios apresentados.  (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de 
um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transfe-
ridos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma tran-
sação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. 
Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida 
como um ativo ou passivo separado. b) Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como VJR 
quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. Os outros passivos finan-
ceiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 
3.4. Provisões para riscos trabalhistas e cíveis: Uma provisão é reconhecida, em virtude de um evento passado, 
se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e é provável 
que um recurso econômico venha a ser exigido para liquidar a obrigação. A despesa relativa à constituição de qual-
quer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. 3.5. Subvenção e assis-
tência governamentais: As subvenções que visam compensar a Companhia por despesas incorridas são reconheci-
das no resultado em uma base sistemática no mesmo período em que as despesas são auferidas, registrando-se o 
imposto total no resultado como se devido fosse, em contrapartida à receita de subvenção equivalente, a serem de-
monstrados um deduzido do outro. Os valores registrados no resultado são destinados à reserva de incentivo fiscal no 
patrimônio líquido, na destinação do resultado do exercício. 3.6. Imposto de renda e contribuição social: O imposto 
de renda e a contribuição social do exercício correntes e diferidos são calculados com base no lucro real, à alíquota 
de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240, para imposto de renda e de 9% 
sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais 
e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável anual. Os impostos correntes são os impos-
tos a pagar ou a receber esperados sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, às taxas de impostos determina-
das ou substantivamente determinadas na data de competência das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos 
impostos a pagar de exercícios anteriores. Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos 
que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. Os 
impostos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e 
passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins fiscais. Os impostos diferidos são mensu-
rados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se 
nas alíquotas vigentes na data de apresentação das demonstrações financeiras. Um ativo de imposto de renda e 
contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não 
utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utili-
zados, Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e serão redu-
zidos à medida que sua realização não seja mais provável. 3.7. Lucro por ação:  O lucro por ação básico é calculado 
por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e da média ponderada das ações em cir-
culação no respectivo exercício. O lucro por ação diluído é calculado considerando o efeito de instrumentos dilutivos, 
quando aplicável. 3.8. Arrendamentos: A Companhia avalia, na data de início do contrato de aluguel, se esse contra-
to é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado 
por um período de tempo em troca de contraprestação. A Companhia como arrendatária aplica uma única abordagem 
de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arren-
damentos de ativos de baixo valor. A Companhia reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos 
de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes. a) Ativos de di-
reito de uso: A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data 
em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos 
de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remen-
suração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrenda-
mento reconhecidos mensurados pelo valor presente, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamen-
tos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de 
uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. 
b) Passivos de arrendamento: A Companhia determina o prazo não cancelável de um arrendamento avaliando as 
opções de prorrogação e de rescisão do contrato de arrendamento, considerando a razoabilidade de exercer ou não 
quaisquer dessas opções. Na data de início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento 
mensurados pelo valor presente dos pagamentos a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamen-
tos do arrendamento incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer 
incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, 
e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda 
o preço de exercício de uma opção de compra razoavelmente certa de ser exercida pela Companhia e pagamentos de 
multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir a Companhia exercendo a opção de res-
cindir a arrendamento. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a sua taxa 
de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juros implícita no arrendamento não é facilmente deter-
minável. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e 
reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados.  Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamen-
to é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamen-
tos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou 
taxa usada para determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de 
compra do ativo subjacente. c) Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor: A Companhia aplica a isen-
ção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamen-
tos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que não contenham opção 
de compra ou renovação). Também aplica a concessão de isenção de reconhecimento de arrendamento para o qual 
o ativo subjacente é de baixo valor (valores iguais ou inferiores a US$5 mil). Os pagamentos de arrendamento de 
curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo método linear ao longo 
do prazo do arrendamento. 3.9. Normas e interpretações novas e revisadas: As normas e interpretações novas e 
alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, 
estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, 
quando entrarem em vigor. Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante - Em 
janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especifi-
car os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: (i) O que 
significa um direito de postergar a liquidação; (ii) Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório; (iii) 
Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação; (iv) Que 
somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos 
de um passivo não afetariam sua classificação. As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de ja-
neiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o impacto que as altera-
ções terão na prática atual e se os contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação. 
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2020 2019
Caixa e bancos 113 153
Aplicações financeiras 2.979 -
 3.092 153 
Taxa de rentabilidade anual acumulada 2020 2019
CDB 98,58% do CDI -
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo. São 
operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e 
estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2020 2019
Investimento em cotas de fundos - “Pampulha” - Ativo circulante - 16.371
Taxa de rentabilidade anual acumulada - 103,08% do CDI
Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - Fundo não exclusivo, administrado e gerido pela BNP PARIBAS Asset 
Management, que tem característica de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos des-
tinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões públicas e privadas de títulos de renda fixa, 
sujeitos apenas a risco de crédito, com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos de 
caixa dos cotistas.
6. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO

Linha de transmissão
2019 

(Reapresentado) Remuneração
Correção 

 monetária Recebimento 2020
Jubá/Jauru e Brasnorte/ 293.256 17.910 10.247 (25.519) 295.894Nova Mutum
Circulante 24.479    25.447
Não Circulante 268.777    270.447
Linha de 
 transmissão

01/01/2019 
(Reapresentado)

Outros 
(*) Remuneração

Correção 
monetária Recebimento

2019 
(Reapresentado)

Jubá/Jauru e Brasnorte/ 303.191 (3.779) 20.936 (2.371) (24.721) 293.256Nova Mutum
Circulante 23.522 24.479
Não Circulante 279.669 268.777
(*) refere-se a um complemento da adoção inicial do CPC 47 oriundos dos impactos relacionados ao reforço.
• Principais características do contrato de concessão: RAP - A prestação do serviço público de transmissão ocorrerá 
mediante o pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação 
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA. Faturamento da receita de operação, manutenção e implementação da infraestrutura - Pela disponi-
bilização das instalações de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito ao faturamento anual 
de operação, manutenção e construção, reajustado e revisado anualmente. Parcela variável - A receita de operação, 
manutenção e implementação da infraestrutura estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refle-
tindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme metodologia disposta no Contrato de 
Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não pode-
rá ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e implementação da infraestrutura da transmissora, 
relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. 
Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL 
nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do 
faturamento anual de operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de 
infração. Extinção da concessão e reversão de bens vinculados - O advento do termo final do contrato de concessão 
determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o 
referido contrato até a assunção de uma nova transmissora. A extinção da concessão determinará, de pleno direito, a 
reversão, ao Poder Concedente, dos bens vinculados ao serviço, procedendo-se os levantamentos e as avaliações, 
bem como à determinação do montante da indenização devida à transmissora, observados os valores e as datas de 
sua incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos bens reversíveis será aquele resultante de inventário 
realizado pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu pagamento será realizado com os recursos da 
Reserva Global de Reversão - RGR. A Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente pelas concessões 
das linhas de transmissão de energia por meio de investimentos adicionais, quando da reversão dos bens vinculados 
ao serviço público de energia elétrica. A Administração entende que a melhor estimativa para o valor de indenização 
é o valor residual do ativo imobilizado. Renovação - A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e 
qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, igual período, mediante 
requerimento da transmissora. Aspectos ambientais - A transmissora deverá implementar, operar e manter as instala-
ções de transmissão, observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as providências 
necessárias perante o órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir todas 
as suas exigências. Descumprimento de penalidades - Nos casos de descumprimento das penalidades impostas 
por infração, notificação ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a prestação de 
serviços poderá ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, 
sem prejuízo da apuração das responsabilidades da transmissora perante o Poder Concedente, a ANEEL, os usuá-
rios e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, a ANEEL poderá propor 
a desapropriação do bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo definido 

para o leilão será o montante líquido da indenização que seria devida no caso da caducidade. Estrutura de formação 
da RAP - A Companhia é remunerada pela disponibilidade de suas instalações de transmissão, integrantes da Rede 
Básica e da Rede Básica de Fronteira, não estando vinculada à carga de energia elétrica transmitida, mas sim ao valor 
homologado pela ANEEL quando da outorga do contrato de concessão. A remuneração pelas Demais Instalações de 
Transmissão - DIT que não pertencem à Rede Básica é feita por meio de uma tarifa definida pela ANEEL.
• Resoluções homologatórias emitidas pela ANEEL

Ciclo 2020-2021 Ciclo 2019-2020 Ciclo 2018-2019
Resolução nº 2.725, 

 de 14/07/2020
Resolução nº 2.565, 

 de 25/06/2019
Resolução nº 2.408,  

de 28/06/2018
Período: de 01/07/2020  

a 30/06/2021
Período: de 01/07/2019  

a 30/06/2020
Período: de 01/07/2018  

a 30/06/2019
RAP Parcela de ajuste Total RAP Parcela de ajuste Total RAP Parcela de ajuste Total 
28.004 (77) 27.927 27.559 (774) 26.785 26.213 (838) 25.375

Revisão tarifária - Em junho de 2018, em decorrência da realização da revisão tarifária descrita na cláusula sétima 
do contrato de concessão assinado entre a Companhia e a ANEEL, que ocorre a cada 5 (cinco) anos, a Companhia 
teve a sua Receita Anual Permitida - RAP reduzida a partir do ciclo 2018-2019, por meio da Resolução Homologató-
ria 2.405/2018 - ANEEL. Esta redução na RAP para o ciclo 2018-2019 até o final do contrato de concessão impacta 
diretamente no fluxo de recebimento esperado (contas a receber) da Companhia, redução esta que foi registrada 
diretamente no resultado do período na rubrica “Receita operacional líquida” no montante aproximado de R$4.290.
7. ARRENDAMENTO
A Companhia possui contratos de arrendamento de imóveis. Os prazos de arrendamento variam entre 12 e 72 meses. 
Não existem contratos de arrendamento que contemplam opções de renovação e rescisão, além de pagamentos va-
riáveis de arrendamento. A Companhia, também, possui arrendamentos com prazos iguais ou inferiores a 12 meses 
e arrendamentos cujo ativo adjacente é de baixo valor. Para esses casos, a Companhia aplica as isenções de reco-
nhecimento de arrendamento de curto prazo e arrendamento de ativos de baixo valor. a) Direito de Uso: Os ativos de 
direito de uso foram mensurados pelo custo, composto pelo valor da mensuração inicial do passivo de arrendamentos 
e pelos custos esperados na desmobilização.

Direito de Uso 2019
Adição por  

novos contratos Depreciação 2020
Imóveis - Ativo Não Circulante - 207 (25) 182
b) Passivo de arrendamento: Os passivos de arrendamento reconhecidos foram mensurados pelo valor presente dos 
pagamentos futuros.

Passivo de Arrendamento 2019
Juros do 
período

Adição de  
novos contratos

Contraprestação 
paga 2020 

 Imóveis - 11 207 (27) 191
Circulante -   54
Não circulante -   137
Abaixo são apresentadas as análises dos vencimentos dos passivos de arrendamento:

 Até 1 mês De 2 a 3 meses De 4 meses  a 1 ano De 1 a 5 anos Mais de 5 anos Total
Imóveis 5 9 41 176 - 231 
Os montantes reconhecidos no resultado são apresentados abaixo: 2020 2019
Despesas de depreciação de ativos de direito de uso (27) -
Despesa de juros sobre passivos de arrendamento (11) -
Despesas relativas a arrendamentos de curto prazo e a arrendamentos de ativos de baixo valor 
(incluídas nas linhas de Outros custos e despesas operacionais) (220) -
Total reconhecido no resultado (258) -
8. FORNECEDORES

2020 2019
Passivo Circulante   
Fornecedores de bens, equipamentos, materiais e serviços para implementação das  
 instalações de transmissão 530 530
Servidão (i) 458 25
Outros 278 344
 1.266 899
(i) Referem-se às indenizações aos proprietários de imóveis para viabilizar a construção das instalações de transmis-
são da Companhia. 
9. OUTRAS CONTAS A PAGAR

2020 2019
Passivo Circulante  
Folha de pagamento 747 261
Compensação ambiental 390 390
Partes relacionadas 42 38
Outros 115 98
 1.294 787
10. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2020 2019
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social 
 sobre Lucro Líquido - CSLL a compensar 749 668
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, CSLL, PIS e COFINS - Lei nº 10.833/03 491 337
Outros 71 71
 Ativo circulante 1.311 1.076
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição  Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 337 850
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 517 496
INSS, FGTS, ISS e ICMS 172 153
Outros 55 50
Passivo circulante 1.081 1.549
11. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS 2020

2019
(Reapresentado)

IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (a) - Ativo 945 630
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (b) - Passivo (39.072) (34.113)
Efeito líquido no balanço - IRPJ e CSLL - Passivo (38.127) (33.483)
Referem-se às diferenças temporárias sobre: (a) provisões de rateio de antecipação; e (b) valores referentes à apli-
cação do CPC47.
Expectativa de realização do IRPJ e da CSLL diferidos ativos 2021 2022 2023 Total
Diferenças temporárias 511 364 70 945
12. TRIBUTOS DIFERIDOS

 2020
2019  

(Reapresentado)
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da  
 Seguridade Social -   COFINS (*) - Passivo 25.767 25.581
(*) Valores referentes à aplicação do CPC 47.
13. PARTES RELACIONADAS
I - Outras contas a receber - OCR e Outras contas a pagar - OCP. a) Ativos e receitas

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contá-
bil, natureza do con-
trato e contraparte

Valor  
original

Período de vi-
gência/ duração

Taxa de juros co-
brada/ atualização 

monetária
Principais condições de 

rescisão ou extinção
Outras in-
formações 
relevantes

Transações entre empresas ligadas

1
Outras contas a rece-
ber x Taxa de conser-
vação de CCI - EBTE x 
Brasnorte

R$17 Valor 
mensal

30/11/2010 até a 
extinção da con-
cessão de uma 

das partes.

Juros de mora 
12% a.a./multa 2%/ 
atualização anual.

O contrato somente pode-
rá ser rescindido em caso 
de extinção da concessão 
de qualquer das partes ou 

por determinação legal.

Não houve.

R
E
F

Contratos e outras transações
Ativo Receita

2020 2019 2020 2019
 Transações entre e empresas ligadas
1 Reembolso de custo de CCI - EBTE 40 20 237 229

b) Passivo e despesas

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contá-
bil, natureza do con-
trato e contraparte

Valor  
original

Período de 
vigência/ 
duração

Taxa de juros 
cobrada/ atuali-
zação monetária

Principais condições 
de

 rescisão ou extinção

Garantias e 
outras 

 informações 
 relevantes

Transações com empresa ligada

1
Outras contas a pagar 
x Custos operacionais 
- CCI - Brasnorte x 
Eletronorte (*)

R$8 Valor 
mensal

17/11/2009 
até a extinção 
da concessão 
de uma das 

partes.

Juros de mora 
12% a.a./multa 
2%/ atualização 

anual pelo 
IGP-M/mês de 

referência.

O contrato somente 
poderá ser rescindido 
em caso de extinção 

da concessão de qual-
quer das partes ou por 

determinação legal.

Não houve.

Transação com controladora

2
Outras contas a pagar 

x Despesas Opera-
cionais- “BackOffice” 
- Brasnorte x Taesa

R$36 Valor 
mensal

21/05/2018 até 
21/05/2023

Multa de 2% a.m. 
/ juros de mora de 
acordo com o mer-

cado financeiro/
atualização anual 

pelo IGP-M.

O contrato pode ser 
rescindido a qualquer 

tempo, unilateralmente, 
mediante prévio aviso 

de 30 dias de ante-
cedência, por motivo 
de impedimento de 

funcionamento ou na 
hipótese de recupera-
ção judicial ou falência 

de uma das partes.

Não houve.

R 
E 
F

Contratos e outras transações
Passivo Custos e Despesas

2020 2019 2020 2019
1 CCI - Brasnorte x Eletronorte (*) - - 45 57
2 “BackOffice” - Brasnorte x Taesa 42 38 490 501
  42 38 535 558

(*) A Taesa adquiriu a participação da Eletrobrás na Brasnorte em 29 de abril de 2019 (vide nota explicativa nº 1), desta 
forma a Eletronorte deixou de ser uma empresa ligada à Brasnorte.
II - Dividendos a pagar 2019 Adição Pagamento 2020
Dividendos a pagar a Taesa 7.270 22.091 (29.258) 103 
III - Remuneração da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal
Proporção da remuneração total 2020 2019
Diretoria (não há remuneração) - -
Conselho Fiscal (remuneração fixa, condicionada à participação em reuniões) - 100%
Conselho de Administração (não há remuneração) - -
Valores reconhecidos no resultado  Conselho Fiscal 2020 2019
Remuneração (incluindo encargos) - 6
14. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamen-
tais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo aspectos tributários e cíveis. Com base na opinião de 
seus assessores jurídicos externos, a Companhia constituiu provisão para riscos cíveis, referentes a faixa de servidão, 
em montantes considerados suficientes para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. A Companhia possui 
depósitos judiciais relativos a estas ações no valor de R$201.
 2019 Baixas Reversões 2020
Cíveis 216 (11) (3) 202 
Passivos contingentes: Em 31 de dezembro 2020, com base na opinião dos consultores jurídicos externos, o montante 
de causas com risco de perda classificados como possível era de R$4.760 (R$ 5.068 em 31 de dezembro de 2019), 
referentes a causas fiscais, para os quais nenhuma provisão foi constituída. Referem-se basicamente a ações anula-
tórias que visam desconstituir autuações fiscais de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pela 
entrada de mercadorias no Estado do Mato Grosso, conforme detalhado a seguir:  (i) Créditos tributários cobrados por 
meio do Aviso de Cobrança da Conta-Corrente Fiscal, lavrado pela Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso, 
em razão de suposto: (a) não recolhimento do imposto devido na forma da Resolução nº 007/08; (b) não recolhimento 
do ICMS garantido integral; (c) não recolhimento do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota por operações 
interestaduais; (d) não recolhimento do ICMS substituição tributária transcrita; e (e) não recolhimento do Fundo Parti-
lhado de Investimento Social - FUPIS. A Companhia ajuizou ação anulatória de débito fiscal, com vistas a declarar a 
inexistência de relação jurídico-tributária, que autorize o Estado de Mato Grosso a realizar a cobrança do crédito em 
referência. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o valor do processo era de R$2.180. Cancelamento da autuação fiscal 
nº 936.079 em virtude de suposta: (a) declaração incorreta de informações econômico-fiscais apresentadas por meio 
de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA; (b) emissão de documento fiscal com valores diferentes nas suas 
respectivas vias; (c) ausência de recolhimento/recolhimento a menor do ICMS - estimativa por operação devido na 
entrada de mercadorias no Estado do Mato Grosso provenientes de outras Unidades da Federação; (d) ausência de 
recolhimento/recolhimento a menor de ICMS - estimativa simplificada devido pela aplicação da carga média tributária 
apurada para o Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE em que a empresa se enquadra; e (e) ausên-
cia de recolhimento de ICMS devido por ocasião da entrada, no Estado do Mato Grosso, de mercadorias provenientes 
de outras Unidades da Federação. A Companhia ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal, com vistas a declarar a 
inexistência de relação jurídico-tributária, que autorize o Estado de Mato Grosso a realizar a cobrança do crédito em 
referência. Em 31 de dezembro 2020 e 2019, o valor desse processo era de R$2.341.
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15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social subs-
crito e integralizado era de R$191.052, representado por 191.052.000 ações 
ordinárias nominativas sem valor nominal. Reserva de lucros: (a) Reserva le-
gal - constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício 
social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do 
capital social, (b) Reserva especial - constituída com base no artigo 202, in-
ciso III, parágrafo 5º da nº Lei 6.404/76 e (c) Reserva de incentivo fiscal - a 
Companhia goza de incentivos fiscais do imposto de renda sobre o resultado 
auferido na exploração da concessão de serviços públicos de transmissão 
de energia elétrica no Estado do Mato Grosso. Esse incentivo, no montan-
te de R$1.427 em 31 de dezembro de 2020 (R$2.784 em 31 de dezembro 
de 2019), foi concedido pela SUDAM na redução de imposto de renda, e 
é registrado contabilmente na rubrica de Reserva de Incentivo Fiscal. Sua 
destinação é submetida à aprovação da Assembleia de Acionistas, consi-
derando as restrições previstas nos respectivos laudos constitutivos e a le-
gislação fiscal vigente. Remuneração aos acionistas - O estatuto social da 
Companhia não estabelece um percentual de dividendos mínimos obrigató-
rios aos titulares de ações de qualquer espécie. Dessa forma, conforme o 
inciso I do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, o dividendo mínimo obrigatório será 
de 50% do lucro líquido, diminuída a importância destinada à reserva legal 
e ao incentivo fiscal. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício:

Destinação do lucro do exercício 2020
2019 

(Reapresentado)
Lucro líquido do exercício 14.351 17.748
- Reserva legal (5%) (718) (888)
- Reserva de incentivo fiscal (1.427) (2.784)
  - Dividendos obrigatórios (residual) (103) (7.270)
  - Dividendos adicionais propostos (6.103) (7.270)
  - Dividendos intercalares pagos, atribuídos aos  
  dividendos obrigatórios (6.000) -
  - Prejuízos acumulados (*) - 464
(Destinação) compensação de lucros (prejuízos)  
 acumulados 2020

2019 
(Reapresentado)

 - Lucros acumulados - 01/01/2019 -   15.989 
 - Reserva especial -   (15.989)
 - Lucros acumulados - 31/12/2019 -   -   
 - Prejuízos acumulados - 31/12/2019 (*) -   (464)
 - Ajustes adoção de normas - 31/12/2019 -   (7.474)
 - Reserva especial -   7.938 
 - Lucros (prejuízos) acumulados - 01/01/2020 -   -   
(*) Como o Lucro de 2019 reapresentado diminuiu, os valores de dividendos 
obrigatórios e adicionais foram mantidos, conforme destinação anterior, visto 
que ambos já foram aprovados.
16. CRÉDITO (DESPESA) DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL 
Correntes - Calculados sobre o lucro líquido com base regime tributário do 
lucro real.  

2020
2019 

(Reapresentado)
Imposto de renda e contribuição social correntes (544) (1.019)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (4.642) (3.870)
 (5.186) (4.889)
Incentivo fiscal IRPJ - SUDAM - Em 31 de dezembro de 2019, o Ministério 
da Integração Nacional, por meio da Superintendência do Desenvolvimen-
to da Amazônia - SUDAM, emitiu os Laudos Constitutivos nº 239/2018 e nº 
240/2018 que outorgam à Companhia benefício fiscal relativo à redução de 
75% do imposto de renda devido pelas unidades produtivas localizadas nas 
áreas de atuação da SUDAM. O benefício é calculado mensalmente sobre o 
lucro de exploração referente às linhas Brasnorte/Nova Mutum e Jubá/Jauru, 
localizadas integralmente no Estado do Mato Grosso, fazendo parte da área 
incentivada pela SUDAM. Os Atos Declaratórios Executivos serão expedidos 
pela RFB em até 120 (cento e vinte) dias, contados da apresentação do pe-
dido de reconhecimento do direito à redução de 75% do IRPJ na unidade da 
SRF a que está jurisdicionada a pessoa jurídica solicitante (estabelecimento 
matriz). Diferidos - Registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis 
às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e o res-
pectivo valor contábil, incluindo-se entre elas os ajustes decorrentes das Leis 
nº 11.638/07, nº 11.941/09 e nº 12.973/14.
Conciliação da taxa efetiva de IRPJ 
e CSLL - Lucro Real 2020

2019 
(Reapresentado)

Lucro antes dos impostos 19.537 22.637 
Despesa de imposto de renda e contribuição  
 social (alíquota de 34%) (6.643) (7.696)
Incentivo fiscal IRPJ - SUDAM 1.427 2.784 
Outros 30 23 
Despesa de imposto de renda e contribuição  
 social - resultado (5.186) (4.889)
Alíquota efetiva 26% 21%
17. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
sujeitos aos riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. Possui cobertura de seguros contra incêndio e riscos di-
versos para os bens tangíveis atrelados à concessão, exceto para as linhas 
de transmissão do projeto, e mantém apenas seguros em relação aos danos 
em seus equipamentos acima de R$500, galpões e estoques. Esse fato é 
uma consequência de as coberturas compreendidas nas apólices não serem 
compatíveis com os riscos efetivos das linhas de transmissão e os prêmios 
cobrados no mercado das seguradoras e resseguradoras serem demasiada-
mente elevados.

Tipo de seguro
Segura-

dora Vigência

Limite 
máximo de 
indeniza-

ção

Danos 
materiais -  
valor em 

risco 
Prê-
mio

Responsabilidade 
 civil geral - RCG

AXA 
 Seguros

20/09/20 a 
19/09/21 10.000 - 1

Risco operacional - RO Mapfre 
Seguros

02/12/19 a 
01/06/21 - 49.296 75

Responsabilidade 
civil de Diretores e 
administradores

Zurich 
Seguros

18/09/20 a 
18/09/21 40.000 - 1

Seguro veículos - frota Tokyo 
Marine

06/03/20 a 
05/03/21(*)

100%  
Tabela FIPE - 7

(*) Seguro renovado com a vigência entre 06/03/2021 e 05/03/22 e prêmio de R$5.
Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas 
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não 
fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes.
18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
18.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da 
Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela 
Administração. Esses riscos incluem os riscos de mercado (risco de moeda, 
de taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito 
e de liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos 
nos exercícios apresentados. 18.2 Gestão do risco de capital: A Companhia 
administra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas ativi-
dades normais e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou en-
volvidas em suas operações. 18.3 Categorias de instrumentos financeiros: 
 2020 2019
Ativos financeiros   
Valor justo através do resultado:   
- Títulos e valores mobiliários e aplicações financeiras de  
 curto prazo 2.979 16.371
Custo amortizado:
- Caixa e Bancos 113 153
- Contas a receber de concessionárias e permissionárias 3.389 2.949
  6.481 19.473
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores 1.266 899
- Rateio de antecipação e parcela de ajuste 1.025 1.146
 2.291 2.045
18.4. Risco de mercado: 18.4.1. Gestão do risco de taxa de juros: A recei-
ta da Companhia é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso 
de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de 
repentino aumento da inflação, as concessionárias poderiam não ter as suas 
receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos 
resultados.  Para minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com 
custos e prazos de reembolso considerados adequados, a Companhia monito-
ra permanentemente o cronograma de pagamento de suas obrigações e a sua 
geração de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da Companhia 
quanto aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela administra e men-
sura esses riscos. A Companhia está exposta às flutuações de taxa de juros 
pós-fixados sobre aplicações financeiras, cujo risco é administrado por meio 
do monitoramento dos movimentos de taxas de juros. 18.4.2. Análises de 
sensibilidade sobre instrumentos financeiros: As análises de sensibilida-
de foram elaboradas com base na exposição líquida da Companhia às taxas 
variáveis dos instrumentos financeiros ativos relevantes, em aberto no fim do 
período deste relatório. Essas análises foram preparadas assumindo que o va-
lor dos ativos a seguir estivesse em aberto durante todo o exercício, ajustado 
com base nas taxas estimadas para um cenário provável do comportamento 
do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.
Índice 2020 Cenário provável em 2021
CDI (i) 2,75% 4,50%
(i) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Top 5 de médio prazo), 
12 de março de 2021 - Fonte Externa Independente.
Exposição líquida dos instrumen-
tos financeiros não derivativos 2020

Efeito Provável no LAIR - 
dezembro de 2020- (redução)

Ativos financeiros - Aplicações  
 financeiras de curto prazo - CDI 2.979 52
18.5. Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma 
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Compa-
nhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é basicamente proveniente 
dos investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. O risco de 
crédito do saldo mantido em caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores 
mobiliários é limitado porque as contrapartes são representadas por bancos e 
instituições financeiras que possuem níveis de classificação de crédito (“ratin-
gs”) satisfatórios, o que caracteriza uma grande probabilidade de que nenhu-
ma contraparte falhe ao cumprir com suas obrigações. Com relação ao risco 
de crédito proveniente das transações com clientes e o ativo de contrato de 
concessão, a Administração entende que não é necessária a contabilização 
de provisão para perdas ou análises de crédito em relação aos seus clientes, 
pois o CUST, celebrado entre o ONS e a Companhia, garante o recebimen-
to dos valores devidos pelos usuários, pelos serviços prestados por meio do 
Contrato de Constituição de Garantia - CCG e da Carta de Fiança Bancária 
- CFB. As principais vantagens desses mecanismos de proteção são: (i) riscos 
diluídos, pois todos os usuários pagam a todas as transmissoras; (ii) as garan-
tias financeiras fornecidas individualmente pelos usuários; e (iii) negociações 
de pagamento são feitas diretamente entre transmissores e usuários. No caso 
de não pagamento, a Companhia, como agente de transmissão, poderá so-
licitar ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário 
relativa ao CCG ou à CFB. 18.6. Gestão dos riscos operacionais: É o risco 
de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas 
associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e 
de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aque-
les decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente 

aceitos de comportamento empresaria. Os principais riscos operacionais aos 
quais a Companhia está exposta, são: Riscos regulatórios - Extensa legisla-
ção e regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de 
Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. Caso 
a Companhia venha a infringir quaisquer disposições da legislação ou regu-
lamentação aplicáveis, a referida infração pode significar a imposição de san-
ções pelas autoridades competentes. Risco de seguros - Contratação de se-
guros de risco operacional e de responsabilidade civil para suas subestações. 
Danos nas linhas de transmissão contra prejuízos decorrentes de incêndios, 
raios, explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia elétrica não são 
cobertos por tais seguros, o que poderia acarretar custos e investimentos adi-
cionais significativos. Risco de interrupção do serviço - Em caso de interrup-
ção do serviço, a Companhia estará sujeita à redução de sua receita por meio 
da aplicação de algumas penalidades, conforme regras estabelecidas pelo ór-
gão regulador. No caso de desligamentos prolongados, os efeitos podem ser 
relevantes. Risco de construção e desenvolvimento das infraestruturas - Caso 
a Companhia expanda os seus negócios através da construção de novas 
instalações de transmissão, poderá incorrer em riscos inerentes à atividade 
de construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais 
que poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Caso ocorra 
algum atraso ou algum dano ambiental no âmbito da construção e desen-
volvimento de infraestruturas, tais eventos poderão prejudicar o desempenho 
operacional da Companhia ou atrasar seus programas de expansão, hipótese 
em que a performance financeira da Companhia poderia sofrer um impacto 
adverso. Dado que a Companhia pode depender de terceiros para fornecer 
os equipamentos utilizados em suas instalações, estão sujeitas a aumentos 
de preços e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega 
ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as ati-
vidades e ter um efeito adverso nos resultados. Adicionalmente, devido às 
especificações técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações, há 
disponibilidade de poucos fornecedores e, para determinados equipamentos, 
há um único fornecedor. Caso algum fornecedor descontinue a produção ou 
interrompa a venda de quaisquer dos equipamentos adquiridos, pode não ha-
ver possibilidade de aquisição de tal equipamento com outros fornecedores. 
Nesse caso, a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica po-
derá ser afetada, sendo obrigadas a realizar investimentos não previstos, a 
fim de desenvolver ou custear o desenvolvimento de nova tecnologia para 
substituir o equipamento indisponível, o que poderá impactar de forma negati-
va a sua condição financeira e seus resultados operacionais.  Risco técnico - 
Eventos de caso fortuito ou força maior podem causar impactos econômicos e 
financeiros maiores do que os previstos pelo projeto original. Nesses casos, os 
custos necessários à recolocação das instalações em condições de operação 
devem ser suportados pela Companhia. Caso tais riscos se materializem, o 
desempenho financeiro e operacional da Companhia poderá sofrer um impac-
to adverso. Risco de contencioso - A Companhia é parte em diversos proces-
sos judiciais e administrativos, que são acompanhados pelos seus assessores 
jurídicos. A Companhia analisa periodicamente as informações disponibiliza-
das pelos seus assessores jurídicos para concluir sobre a probabilidade de 
êxito final das causas, evitando a ocorrência de prejuízos financeiros e danos 
à sua reputação e buscar eficácia de custos. A Administração da Companhia 
é responsável pelo desenvolvimento e implantação de controles para mitigar 
os riscos operacionais: (i) exigências para segregação adequada de funções, 
incluindo a autorização independente de operações; (ii) exigências para a re-
conciliação e o monitoramento de operações; (iii) cumprimento com exigên-
cias regulatórias e legais; (iv) documentação de controles e procedimentos; (v) 
exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a 
adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados; 
(vi) exigências de reportar os prejuízos operacionais e as ações corretivas 
propostas; (vii) desenvolvimento de planos de contingência; (viii) treinamento 
e desenvolvimento profissional; (ix) padrões éticos e comerciais; e (x) mitiga-
ção de risco, incluindo seguro, quando eficaz. 18.7. Hierarquia do valor justo 
dos instrumentos financeiros derivativos e não derivativos: Os diferentes 
níveis foram definidos conforme a seguir: (a) Nível 1 - preços cotados (não 
ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos; (b) Nível 
2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis 
para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços); 
e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em 
dados observáveis de mercado (“inputs” não observáveis). Não houve mudan-
ça de nível para esses instrumentos financeiros no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020. 18.7.1 Instrumentos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado:

Ativos financeiros 
Nota 

explicativa 2020 2019
Hierarquia do 

valor justo
Aplicações financeiras de curto  
 prazo e Títulos e valores mobiliários 4 e 5 2.979 16.371 Nível 2

19. LUCRO POR AÇÃO 2020

2019 
(Reapre-
sentado)

Lucro do exercício 14.351 17.748
Quantidade de ações ordinárias (lote de mil) 191.052 191.052
Lucro por ação ordinária - básico e diluído 0,07512 0,09290
 A Companhia não possui instrumentos com efeito dilutivo. 
20. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2020

2019  
(Reapre-
sentado)

Remuneração do ativo de contrato de concessão 17.910 20.936
Correção monetária do ativo de contrato de concessão 10.247 (2.371)
Operação e manutenção 2.538 2.448
Receita de implementação de infraestrutura - 8.626
Parcela variável (a) (275) (10)
Outras Receitas  2.727 2.576
Receita operacional bruta 33.147 32.205
PIS e COFINS correntes (2.799) (2.750)
PIS e COFINS diferidos (186) (440)
Encargos setoriais (b) (1.208) (1.205)
Deduções da receita (4.193) (4.395)
Receita operacional líquida 28.954 27.810

Conciliação entre a receita bruta e a receita 
registrada para fins tributáveis de IRPJ e CSLL 2020

2019 
(Reapre- 
sentado)

Receita operacional bruta 33.147 32.205 
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo 
 regime de caixa (14.601) (11.380)
Receita operacional bruta tributável 18.546 20.825 
(a) Parcela a ser deduzida da receita da transmissora em virtude da não pres-
tação adequada do serviço público de transmissão. A PV pode ser classificada 
em Não programada, quando ocorre indisponibilidade do sistema por acidente 
e em Programada quando há manutenção em equipamentos que pertençam à 
linha de transmissão. (b) Encargos setoriais definidos pela ANEEL e previstos 
em lei, destinados a incentivos com P&D, constituição de RGR dos serviços 
públicos, Taxa de Fiscalização, Conta de Desenvolvimento Energético e Pro-
grama de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica.
Margens das obrigações de performance 2020 2019
Operação e Manutenção – O&M   

- Receita 2.538 2.448 
- Custos (8.534) (4.672)
Margem (R$) (*) (5.996) (2.224)
Margem percebida (%) -236,25% -90,85%

(*) A margem negativa decorre da diferença entre valores realizados e orça-
dos para os custos de operação e manutenção, visto que a segregação das 
receitas contratuais é definida no início do projeto e é realizada com base nos 
custos acrescidos de margem. Ressalta-se que as receitas contratuais (infra-
estrutura e operação e manutenção), comparadas aos custos, geram margem 
positiva para o projeto como um todo.
21. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS 2020 2019
-Remuneração direta (2.150) (1.764)
-Benefícios (946) (482)
-FGTS e INSS (834) (660)
Pessoal (3.930) (2.906)
O&M (2.767) (406)
-Outros (138) (172)
Materiais (2.905) (578)
Serviços de terceiros (2.562) (2.190)
Depreciação e amortização (26) (1)
Outros custos e despesas operacionais (300) (140)
Total custos e despesas (9.723) (5.815)
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e das des-
pesas com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é de-
monstrada a seguir: Custos com materiais: Custos de aquisição de materiais, 
serviços prestados e outros custos utilizados na fase de construção e na ma-
nutenção das linhas de transmissão. Custos e despesas com serviços de ter-
ceiros - Custos com operação, manutenção, compartilhamento de instalações, 
comunicação, multimídia, consultorias e despesas com back-office, serviços 
advocatícios, serviços gráficos, viagens e auditoria. Outras custos e despesas 
operacionais: Custos com aluguéis, condomínio, material de consumo, segu-
ros, impostos e taxas; e despesas com condomínios, aluguéis e patrocínios.
22. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

2020 2019
Renda de aplicação financeira 380 686
Outras receitas financeiras - 19
Receitas financeiras 380 705
Juros de arrendamentos (11) -
Outras despesas financeiras (63) (63)
Despesas financeiras (74) (63)
 306 642
23. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
O Plano Taesaprev foi criado na Forluz, entidade fechada de previdência com-
plementar, da qual a Companhia passou a ser uma de suas patrocinadoras, 
tendo sua aprovação na Previc publicada em Diário Oficial no dia 27 de março 
de 2012. Em 31 de dezembro de 2020, 10% do quadro efetivo de emprega-
dos da Companhia participava do Plano Taesaprev (em 31 de dezembro de 
2019 não havia participantes). A única obrigação da Companhia é realizar 
as contribuições de acordo com as regras do plano de previdência privada, 
que são liquidadas até o mês subsequente ao reconhecimento dessas des-
pesas. Os ativos do plano são mantidos em separado dos outros ativos da 
Companhia, sob o controle da Forluz. A principal patrocinadora da Forluz é 
a CEMIG (patrocinadora-fundadora), um dos controladores da Companhia. A 
Companhia poderá a qualquer momento, observada a legislação, solicitar a 
retirada do patrocínio, que dependerá de aprovação pela autoridade gover-
namental competente e estará sujeita à legislação pertinente. Em caso de re-
tirada hipotética da patrocinadora do plano, o compromisso da patrocinadora 
está totalmente coberto pelos ativos do plano. Os valores de passivo, custos e 
despesas estão apresentados na nota explicativa nº 11 - Partes Relacionadas.
24. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Compensação ambiental - Em 31 de dezembro de 2020, não existiam projetos 
de compensação ambiental em andamento com relação ao órgão licenciador - 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT. Não há 
saldos a pagar registrados no balanço patrimonial. Em relação à Fundação Na-
cional do Índio - FUNAI, existe uma obrigação de realizar projetos de compensa-
ção ambiental no valor total de R$390, valor previsto para ser investido em 2021.
25. OUTRAS INFORMAÇÕES
Operação e manutenção dos ativos - Realizadas pela própria Companhia. As-
pectos ambientais - Os empreendimentos estão regulares com suas obriga-

ções ambientais e devidamente licenciados (licenças de operação vigentes).  
Licenças ambientais 

Trecho Licença de Operação nº Data de emissão
Data de  

vencimento
Jubá/Jauru 318660/2019 04/01/2019 03/01/2022
Brasnorte/

Nova Mutum 317327/2018 30/05/2018 29/05/2021
COVID-19 - O início de 2020 foi marcado pela pandemia da COVID-19, que 
afetou todo mundo e também a Companhia. Desde então, a Companhia, em 
conjunto com a Taesa, vem adotando medidas para a proteção, segurança e 
saúde de seus colaboradores, suas famílias e as comunidades locais, a fim 
de proteger seu maior ativo - as pessoas - e reduzir a velocidade de dissemi-
nação do novo coronavírus no país. Assim, destacamos as principais medidas 
implementadas até o momento: • Comunicação frequente e atualizada para 
os colaboradores sobre o novo coronavírus; • Retorno gradual dos empre-
gados ao trabalho presencial, cumprindo todos os protocolos e orientações 
dos órgãos de saúde, com acompanhamento de assessoria médica especia-
lizada; •Suspensão de viagens e reuniões presenciais; • Monitoramento dos 
empregados com apoio no tratamento de casos suspeitos ou positivos iden-
tificados da COVID-19; • Disponibilização de diversos canais de atendimento 
para cuidar da saúde física e mental dos colaboradores e de seus familiares; 
• Vacinação contra a gripe influenza para o grupo de risco; • Manutenção das 
atividades de operação e manutenção de forma a garantir a segurança das 
pessoas e do sistema elétrico.
Demonstração Contábil Regulatória - DCR - A demonstração contábil regu-
latória, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, será 
disponibilizada no sítio eletrônico da Taesa até 30 de abril de 2021, conforme 
determinado pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico.
26. EVENTOS SUBSEQUENTES
Alteração da Diretoria e extinção do Conselho de Administração – Em 23 de 
março de 2021 a AGE da Companhia elegeu o Sr. André Augusto Telles Mo-
reira como Diretor Presidente, Sr. Erik da Costa Breyer como Diretor Financei-
ro, Sr. Marco Antônio Resende Faria como Diretor Técnico e Diretor Jurídico 
e Regulatório, Sr. Fábio Antunes Fernandes Diretor de Negócios e Sr. Luis 
Alessandro Alves como Diretor de Implantação, e extinguiu o Conselho de 
Administração da Companhia. 

Diretoria
Nomes Cargo

André Augusto Telles Moreira Diretor Presidente
Erik da Costa Breyer Diretor Financeiro

Marco Antônio Resende Faria Diretor Técnico
Marco Antônio Resende Faria Diretor Jurídico e Regulatório

Fábio Antunes Fernandes Diretor de Negócios
Luis Alessandro Alves Diretor de Implantação
Luiz Carlos de Andrade - Contador CRC RJ-076013/O-3 

CPF nº 696.385.517-04
Declaração da Diretoria 

Os membros da Diretoria da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. 
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e 
estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões 
dos auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente 
às demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2020, e respectivos documentos complementares. 

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2021.
André Augusto Telles Moreira

Diretor Presidente
Erik da Costa Breyer

Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria

Diretor Técnico e Diretor Jurídico e 
Regulatório

Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios

Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. 
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais 
e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2020, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2021.
André Augusto Telles Moreira

Diretor Presidente
Erik da Costa Breyer

Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria

Diretor Técnico e Diretor Jurídico e 
Regulatório

Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios

Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Brasnorte Transmissora de 
Energia S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstra-
ções financeiras da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (Companhia), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Brasnorte Transmissora de 
Energia S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - 
Reapresentação dos valores correspondentes: Conforme mencionado 
na nota explicativa 2.6, em decorrência dos efeitos de revisão das taxas de 
desconto dos fluxos financeiros dos contratos de concessão e respectivos 
efeitos nas margens de construção, os valores correspondentes referentes 
ao exercício anterior, apresentados para fins de comparação, foram ajusta-
dos e estão sendo reapresentados como previsto na NBC TG 23 – Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não 
contém modificação relacionada a esse assunto. Outras informações que 
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A 
administração da Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demons-
trações financeiras não abrange o Relatório da administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em cone-
xão 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, con-
cluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da 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 res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do audi-
tor 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. Se-
gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes 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 lon-
go 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 res-
posta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção 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, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências signi-
ficativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas 
durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 13 de abril de 2021.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6
Pia Leocádia de Avellar Peralta
Contadora CRC-1RJ101080/O-0
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IPCJ4 PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia”)

CNPJ/ME nº: 08.912.127/0001-99 - NIRE: 33.3.0032904-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 12 dias do mês de março de 2021, às 10:00 
(dez) horas, de modo exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na 
sede social da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Ladeira da 
Glória, nº 26, casa VIII, Glória, CEP 22.211-120, nos termos da instrução normativa do 
departamento de registro empresarial e integração nº 79, de 14 de abril de 2020 
(“Instrução DREI”). 2. Convocação: O edital de Convocação foi publicado nos termos 
do disposto no Artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2021, 
às fls. 14, 19 e 77 e no “Monitor Mercantil”, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2021, 
às fls. 6, 6 e 3. 3. Presença: Presentes acionistas que representam 100% (cem por 
cento) do capital social votante da Companhia, detentores da totalidade das ações 
ordinárias, conforme constante no livro de presença dos acionistas. Os acionistas 
foram representados por seu procurador Felipe Demori Claudino, nos termos das 
procurações recebidas e arquivadas na sede da Companhia. 4. Mesa: Presidente: 
Felipe Demori Claudino; Secretário: Fernanda Araceli Ferreira Robles. 5. Ordem do 
Dia: Reuniram-se os acionistas presentes da Companhia para deliberar sobre as 
seguintes matérias: (i) apreciação dos relatórios da administração e as demonstrações 
financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 
e 31 de dezembro de 2019; (ii) destinação do resultado dos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019; (iii) eleição dos 
membros da diretoria da Companhia; (iv) fixação da remuneração global dos 
administradores da Companhia; (v) homologação do aumento de capital da 
Companhia; (vi) rerratificação da deliberação do Item 6, subitem iv, da Ata de Reunião 
dos Sócios da Companhia ocorrida de 17 de outubro de 2018; (vii) alteração do artigo 
20º do Estatuto Social da Companhia, referente a submissão anual das demonstrações 
financeiras da Companhia a auditores independentes; (viii) alteração do artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo capital social da Companhia; 
e (ix) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: Os acionistas, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, resolvem: Exercício de 2018. 
6.1. Aprovar o relatório anual e as contas da administração, bem como as 
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 
08 de fevereiro de 2021 à folha 9 (Parte V) e no Monitor Mercantil, nos dias 06, 07 e 08 
de fevereiro de 2021, à folha 8. Os acionistas acordam em dispensar à submissão das 
demonstrações financeiras do referido exercício à auditoria independente. 6.2. Tendo 
em vista que a Companhia não apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2018, não foram distribuídos dividendos aos acionistas. Exercício 
de 2019. 6.3. Aprovar o relatório anual e as contas da administração, bem como as 
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019, publicados Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 08 
de fevereiro de 2021 à folha 9 (Parte V) e no Monitor Mercantil nos dias 06, 07 e 08 de 
fevereiro de 2021, à folha 8. Os acionistas acordam em dispensar à submissão das 
demonstrações financeiras do referido exercício à auditoria independente. 6.4. Tendo 
em vista que a Companhia apurou lucro líquido de R$3.934.882,00 (três milhões, 
novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais) no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, aprovar a destinação do lucro líquido e 
distribuição de dividendos da seguinte forma: 6.4.1. R$196.744,10 (cento e noventa 
e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), foram destinados a 
reserva legal; e 6.4.2. R$3.738.137,90 (três milhões, setecentos e trinta e oito mil, 
cento e trinta e sete reais e noventa centavos), foram destinados a distribuição de 
dividendos, sendo que: (i) R$75.003,44 (setenta e cinco mil e três reais, e quarenta e 
quatro centavos) foram distribuídos como dividendos fixos prioritários relativos às 
ações preferenciais classe A emitidas pela Companhia; e (ii) o saldo remanescente foi 
contabilizado como reservas de lucros. Demais Deliberações. 6.5. Aprovar a eleição 
dos membros da diretoria da Companhia, os quais seguem descritos abaixo, para 
mandato pelo período estatutário de 2 (dois) anos, sendo desde logo investidos em 
seus cargos mediante assinatura do correspondente termo de posse, que constitui 
Anexo I e II à presente ata, os Srs. (i) GUSTAVO FEITOSA FELIZZOLA, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade de nº 11.642.392-2, emitida 
pelo IFP/RJ Crea-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 078.961.867-21, residente e 
domiciliado na Avenida Visconde de Albuquerque, nº 694, apto. 901, Leblon,  
CEP 22440-032, Rio de Janeiro, RJ, para o cargo de diretor presidente; e (ii) JÉSSICA 
DE OLIVEIRA LIMA, brasileira, solteira, maior, administradora, portadora da carteira 
de identidade nº 21.028.550-8, expedida pelo Detran/RJ e inscrita no CPF/ME sob o 
nº 135.341.767-07, residente e domiciliada na Praia de Botafogo, 356, Bloco B, apto. 
723, Botafogo, CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ, para o cargo de diretora sem 
designação específica da Companhia. 6.5.1. Os diretores ora eleitos declaram sob as 
penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos 
dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou 
a propriedade, dessa forma não estando incursos em quaisquer dos crimes previstos 
em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto 
no Art. 147 da Lei nº 6.404/76. 6.6. Aprovar o montante global de remuneração anual 
dos administradores da Companhia no montante de até R$25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais). 6.7. Aprovar a homologação do aumento de capital aprovado na Reunião 
de Sócios da Companhia ocorrida em 17 de outubro de 2018, emitindo 289.592.116 
(duzentas e oitenta e nove milhões, quinhentas e noventa e duas mil, cento e 
dezesseis) novas ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal, de classe A, 
pelo preço de emissão unitário de R$0,01 (um centavo), totalizando R$2.895.921,16 
(dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e 
dezesseis centavos), nos termos dos boletins de subscrição anexos (Anexo III). Em 
razão do aumento, o capital social da Companhia passa de R$43.664.300,00 
(quarenta e três milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil e trezentos reais) para 
R$46.560.221,16 (quarenta e seis milhões, quinhentos e sessenta mil, duzentos e 
vinte e um reais e dezesseis centavos). Os acionistas detentores de ações ordinárias 
de emissão da Companhia até 17 de outubro de 2018, ora não subscritores de ações 
de emissão da Companhia, renunciam expressamente ao exercício do direito de 
preferência para a subscrição do aumento de capital ora homologada. 6.8. Tendo em 
vista a aprovação do aumento de capital no valor R$2.895.921,16 (dois milhões, 
oitocentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e dezesseis centavos) 
acima homologado, os acionistas aprovam a rerratificação do Item 6, Subitem iv, da 
Ata de Reunião dos Sócios da Companhia ocorrida em 17 de outubro de 2018, para 
autorizar subscrição parcial das ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal 
classe A, emitidas pela Companhia, no montante mínimo de 289.592.116 (duzentas 
e oitenta e nove milhões, quinhentas e noventa e duas mil, cento e dezesseis) novas 
ações, pelo preço de emissão unitário de R$0,01 (um centavo), totalizando 
R$2.895.921,16 (dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e 
um reais e dezesseis centavos). 6.9. Aprovar a alteração do caput, do artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento do capital social da 
Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital da 
Companhia é de R$46.560.221,16 (quarenta e seis milhões, quinhentos e sessenta 
mil, duzentos e vinte e um reais e dezesseis centavos), dividido em 4.366.430.000 
(quatro bilhões, trezentas e sessenta e seis milhões, quatrocentas e trinta mil) ações 
ordinárias e  289.592.116 (duzentas e oitenta e nove milhões, quinhentas e noventa e 
duas mil, cento e dezesseis) ações preferenciais classe A, todas nominativas e sem 
valor nominal com as características descritas nos parágrafos abaixo.” 6.10. Aprovar 
a retirada do parágrafo único do artigo 20º do Estatuto Social da Companhia, tendo 
em vista a desnecessidade da exigência da submissão anual das demonstrações 
financeiras da Companhia à auditores independentes registrados na CVM, passando 
o artigo a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 20º - Ao final de cada exercício 
social, serão elaboradas, com base na escrituração mercantil da Companhia, as 
demonstrações financeiras previstas em lei, que compreenderão a proposta de 
destinação do lucro líquido do exercício.” 6.11. Consolidar o Estatuto Social da 
Companhia, de modo a refletir as alterações que foram devidamente aprovadas 
nesta Assembleia, passando a vigorar na forma do Anexo IV à presente Ata. 6.12. 
Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para 
implementação das matérias aprovadas na presente Assembleia. 6.13. Consignar o 
recebimento da renúncia apresentada em 11 de março de 2021, pela conselheira 
fiscal ANDRÉA GERLACH LIMA. 6.14.Lavrar a presente ata sob a forma de sumário 
e autorizar sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos 
do artigo 130, §§ 1º e 2º, da LSA. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a assembleia, que atendeu a todas as formalidades legais previstas, 
incluindo as previstas na Instrução Drei, lavrando-se esta ata em forma de sumário 
dos fatos ocorridos, que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada por todos os 
presentes. Mesa: Felipe Demori Claudino – Presidente. Fernanda Araceli Ferreira 
Robles – Secretária. Acionistas Presentes: Landmark Properties Ltda.; e Gustavo 
Feitosa Felizzola. Os acionistas foram representados por seus procuradores. Rio de 
Janeiro, 12 de março de 2021. Mesa: Felipe Demori Claudino - Presidente. Fernanda 
Araceli Ferreira Robles - Secretária. Jucerja nº 4048185, em 14/04/2021. Bernardo F. 
S. Berwanger - Secretário Geral.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 
ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021. A Administração 
da MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - parte, Leblon, 
inscrita no CNPJ sob o nº 33.102.476/0001-92, NIRE 33300108611, registrada 
na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria 
“A”, sob o código nº 8893 (“Companhia”) vem, nos termos do art. 124 da Lei 
nº 6.404/76, e dos art. 3º e 5º da Instrução CVM 481, convocar os acionistas 
da Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária e Or-
dinária (“Assembleia”), a se realizar em 30 de abril de 2021, às 09:00 horas, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ex-
traordinária: (i) a reforma do estatuto da Companhia, conforme proposta da 
administração, para: a) conferir poderes à Diretoria fixar o endereço da sede 
dentro do Estado do Rio de Janeiro, Cidade do Rio de Janeiro; b) deixar claro 
que o capital social da Companhia está totalmente subscrito e integralizado; 
c) determinar o critério de cálculo de reembolso de ações em caso de exer-
cício do direito de retirada; d) clarificar as regras de convocação, instalação 
e deliberação da Assembleia Geral conforme as normas legais aplicáveis; 
e) ajuste na composição do Conselho de Administração, que passa a ter, no 
máximo, 9 (nove) membros, com prazo de gestão de 1 (um) ano, com a eleição 
do presidente e dos 2 (dois) vice-presidentes realizada pelo próprio Conselho 
de Administração; f) aprimoramento das regras de participação nas reuniões 
do Conselho de Administração, de impedimentos temporários e de vacância; 
g) aprimoramento das atribuições do Conselho de Administração, incluindo 
a possibilidade de constituir comitês não estatutários de assessoramento; 
h) exclusão da previsão estatutária do Comitê de Coordenação, que poderá ser 
criado, de forma não estatutária, por deliberação do Conselho de Administra-
ção; i) alteração na composição da Diretoria, que passa a ser composta de, no 
mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis) membros, sendo um Diretor Presidente, 
1 Diretor Vice-Presidente, e os demais Diretores sem designação especial; 
j) modificação nas disposições sobre lucros e dividendos para (1) detalhar o 
cálculo do lucro líquido ajustado e do dividendo obrigatório, nos termos da 
Lei das S.A.; e (2) criação de nova reserva estatutária denominada “Reserva 
para Investimentos e Capital de Giro”, constituída por parcela variável de até 
75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido ajustado na forma da lei, para 
financiamento da manutenção, expansão e do desenvolvimento das ativida-
des que compõem o objeto social da Companhia, incluindo investimentos, 
acréscimos de capital de giro, inclusive através de amortizações de dívida, e 
reforço de capital de giro, cujo saldo, em conjunto com as demais reservas de 
lucros, exceto as reservas para contingências, de incentivos fiscais e de lucros 
a realizar, não poderá ultrapassar a cifra do capital social; k) aprimoramento 
de redação; e l) exclusão de dispositivos, inclusão de artigos e renumeração 
completa do estatuto. (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Em 
Assembleia Geral Ordinária: (i) as contas dos administradores, o relatório da 
administração, e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes; (ii) a revisão anual do orçamento de capital; (iii) a destinação 
do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (iv) fixar 
o número de membros do Conselho de Administração; (v) a eleição dos 
membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; e (vi) a 
fixação da remuneração global anual dos administradores. Para participar da 
Assembleia, os acionistas, ou seus representantes legais, deverão apresentar, 
além de documento de identidade com foto e dos atos societários que com-
provem a representação legal, conforme o caso: (a) comprovante expedido 
pela instituição escrituradora ou agente custodiante com até 3 (três) dias de 
antecedência da data da Assembleia; (b) instrumento de outorga de poderes 
de representação; e (c) para os acionistas participantes da custódia fungível 
de ações nominativas, extrato da respectiva participação, emitido pelo órgão 
competente. Serão aceitos os seguintes documentos de identidade, desde que 
com foto: Carteira de Identidade de Registro Geral (RG), Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), passaporte 
ou carteira de classe profissional oficialmente reconhecida. O representante 
de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia, devidamente registrada 
dos seguintes documentos: (a) do contrato ou estatuto social; e (b) do ato 
societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia, 
ou que (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente a acionista. O 
representante de fundo de investimento, administradora ou gestora, observado 
o disposto no regulamento do fundo, além dos documentos acima relacio-
nados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do 
regulamento, devidamente registrado. Os documentos expedidos no exterior 
devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião Público, 
ser apostilados ou, caso o país emissor não seja signatário da Convenção 
de Haia (Convenção da Apostila), legalizados em Consulado Brasileiro, ser 
traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta, e devidamente 
registrados. Para a participação por meio de procurador, a outorga dos pode-
res de representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos 
termos da Lei 6.404/76 e do Código Civil, sendo que (a) as pessoas naturais 
acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia 
por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado 
ou instituição financeira; e (b) as pessoas jurídicas acionistas da Companhia 
poderão ser representadas em conformidade com seu contrato ou estatuto 
social e segundo as normas do Código Civil. Excepcionalmente, por força da 
pandemia de COVID-19, a Companhia aceitará a apresentação e envio de 
cópia simples dos documentos acima mencionados e necessários para habili-
tação e participação na Assembleia. Para melhor organização da Assembleia, 
a Companhia solicita o depósito prévio de cópia dos documentos necessá-
rios para participação na Assembleia com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de 
antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores 
(ri@monteiroaranha.com.br). A Companhia adotará para esta Assembleia 
procedimento de voto a distância, conforme previsto na Instrução CVM 481/09, 
permitindo que seus acionistas enviem, por meio de seus respectivos agentes 
de custódia ou da instituição prestadora dos serviços de escrituração das ações 
ou diretamente à Companhia, o boletim de voto a distância, conforme disponi-
bilizado pela Companhia. Conforme regulamentação aplicável, faculta-se aos 
acionistas titulares, individual ou conjuntamente, de ações representativas de, 
no mínimo 5% (cinco por cento) do capital social com direito a voto (excluídas 
do cálculo as ações mantidas em tesouraria), requerer, por notificação escrita 
entregue à Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia, 
a adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do 
Conselho de Administração. Os documentos e informações relativos às ma-
térias da Assembleia, incluindo a proposta da administração, encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas 
da Companhia (www.monteiroaranha.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e 
da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Rio de Janeiro, 15 de abril 
de 2021. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente do Conselho de 
Administração Monteiro Aranha S.A.

LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES CLAROS S.A.
CNPJ/MF nº 11.620.646/0001-98 / NIRE 33.3.0029726-0

COMUNICADO AO MERCADO
A LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES CLAROS S.A., CNPJ nº 
11.620.646/0001-98, com sede na Av. Presidente Vargas, 955/13º, sl.1301 
(parte), Centro, RJ/RJ (“Emissora”) vem, no âmbito da Escritura da 2ª 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espé-
cie Quirografária com Garantia Adicional, a ser Convolada em Espécie 
com Garantia Real, em Série Única, para Oferta Pública de Distribuição, 
com Esforços Restritos de Colocação celebrada em 9/08/2012, aditada em 
11/09/2012 e em 24/09/2012 (“Escritura” e “2ª Emissão de Debêntures”), 
comunicar aos titulares das debêntures da 2ª Emissão de Debêntures, bem 
como à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na 
qualidade de “Agente Fiduciário”, sobre a eleição do Jornal Monitor Mer-
cantil em substituição ao Jornal Diário Mercantil, em razão de sua extin-
ção. Desta forma, a LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES CLAROS 
registra que todos os atos e decisões relevantes relativos à 2ª Emissão de 
Debêntures que, de qualquer forma, vierem a envolver, direta ou indireta-
mente, os interesses dos titulares da 2ª Emissão de Debêntures, deverão 
ser publicados no (i) Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no (ii) 
Jornal Monitor Mercantil. A Emissora consigna ainda que nos termos da 
Escritura, a publicação poderá ser substituída por correspondência regis-
trada entregue a todos os titulares de Debêntures a ao Agente Fiduciário. 

Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES 
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 16ª e 17ª 
SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS 
IMOBILIÁRIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS 
IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 
(“Emissora”), nos termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários 
(“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora, vem pela presente, 
convocar os Titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), para a Assembleia 
Geral de Titulares (“Assembleia Geral”) a se realizar no dia 06/05/2021 às 15 
horas, de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica 
Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os 
Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme 
autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). A Emissora 
recebeu da Prolotes Participações S.A. (Devedora), comunicação solicitando 
que fosse convocada a Assembleia Geral, para deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) deliberar pela alteração do índice de correção monetária 
dos CRI, substituindo-se o IGPM pelo IPCA a partir da data base de 
março/2020; (ii)  deliberar pela readequação do Fundo de Reserva, para que 
passe a refletir o valor da maior parcela presente no fluxo de amortização dos 
CRI, sem atualização monetária; (iii) autorização para que a Emissora, em 
conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias 
para efetivar as deliberações, inclusive a formalização de aditamentos, caso 
necessário. Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem do Dia serão oponíveis 
a todos os Titulares dos CRI. Em razão da situação de calamidade pública, 
visando a segurança de todos, em linha com a Instrução nº 625 da CVM de 
14 de maio de 2020, a Assembleia será realizada por meio da plataforma 
eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela 
Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico para ri@reit.
com.br e gdc@gdcdtvm.com.br, os documentos que comprovem os 
poderes de representação dos Titulares dos CRI ou os documentos que 
comprovem sua condição de Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia 
Geral. Os documentos e informações relacionados à Ordem do Dia, 
encontram-se à disposição para consulta dos Titulares dos CRI na sede 
da Emissora e no endereço eletrônico www.reit.com.br, mediante senha a 
ser disponibilizada pela Emissora aos Titulares dos CRI que a solicitarem 
por escrito por correio eletrônico ri@reit.com.br. Para os fins acima, serão 
aceitos como documentos de representação: participante pessoa física 
– cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração 
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) 
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular 
do CRI; e a) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou 
contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento 
societário que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia 
digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração 
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou 
(ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do Titular do 
CRI. Rio de Janeiro, 15 de abril de 2021. REIT SECURITIZADORA DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

JUÍZO DE DIREITO DA 34ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL – RJ.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Dano Material
proposta por JOÃO PAULO SALES DO NASCIMENTO que move

em face de CASA PRÓPRIA COOPERATIVA HABITACIONAL
(processo nº 0328000-41.2014.8.19.0001) na forma abaixo:

O DR. JOÃO MARCOS DE CASTELLO BRANCO FANTINATO Juiz
de Direito Titular na Trigésima Quarta Vara Cível da Comarca da
Capital do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente ao executado: CASA PRÓPRIA COOPERATIVA
HABITACIONAL (CNPJ: 02.230.434/0001-03) suprindo a exigência
contida no artigo 889, I, do NCPC, que no 22/04/2021 às 14:00
horas  será aberto na “modalidade eletrônico” o  1º Leilão Público,
através da plataforma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br,
tendo como gestora a Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA,
matriculada na JUCERJA sob o nº 175, devidamente credenciada
no TJRJ sob o nº 205, com escritório na Rua República do Líbano
nº 16, salas: 501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado
e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 26/04/
2021, no mesmo horário pela “melhor oferta” observando o artigo
891 § 1º do CPC o imóvel descrito e avaliado como segue:  :AUTO
DE AVALIAÇÃO, na forma abaixo: Aos dia(s) 05 do mês de julho
do ano de 2019, às  13:00, em cumprimento ao Mandado anexo,
AVALIEI o(s) bem(ns) penhorados, conforme se segue: IMÓVEL:
LOJA 05, situada na Rua Irmã Josefina da Veiga, 50, registrado,
dimensionado e caracterizado no1º Registro Geral de Imóveis,
na matrícula 49.860, inscrição cadastral nº 1845056-001,
conforme cópias anexas que fazem parte integrante deste Auto.
PRÉDIO: área edificada de 32,59 m2, composta por loja, do
Condomínio Chico Estevão, com direito da uma vaga de garagem
no estacionamento descoberto, localizada no pátio, com frente
para a rua. AVALIO o imóvel acima descrito em R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais). DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam
as partes em especial a executada, INTIMADA por intermédio
do presente Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a
exigência contida no artigo 889, I, do NCPC. Dado e passado,
Rio de Janeiro, aos 09 (nove) dias do mês de abril do ano de
dois mil e vinte um. Para que produza seus efeitos legais, o
presente Edital encontra-se devidamente assinado
eletronicamente pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha,
pelo(a) Responsável do Expediente e pelo MMº. Dr. João Marcos
de Castello Branco Fantinato – Juiz de Direito.

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG
Companhia Aberta 

CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - NIRE: 3330008217-4
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os Srs. Acionistas da COMPANHIA 
DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG a comparecer 
à Assembleia Geral Ordinária (AGO), a se realizar no próximo dia 30 de 
abril de 2021, às 11h (onze horas), em primeira convocação, no endereço 
Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 06, salas 101, 201, 301, 401, 501 
e 601, Barra da Tijuca/RJ, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias 
constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Exame 
e aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras auditadas de 2020, acompanhadas das 
respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, 
assim como do parecer do Conselho Fiscal; 2. Aprovação da Distribuição de 
Resultados de 2020; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia e do Presidente do órgão; 4. Instalação e Eleição dos 
membros do Conselho Fiscal da Companhia; e 5. Fixação da remuneração 
da administração da Companhia, do Comitê de Auditoria não estatutário e 
do Conselho Fiscal. Informamos aos Srs. Acionistas que se encontram à 
disposição, na sede da companhia, os documentos constantes da Ordem 
do Dia, conforme previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão 
comparecer à AGO munidos de instrumento de procuração. O percentual 
mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da 
adoção de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). Rio de Janeiro (RJ), 15 
de abril de 2021. Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de 
Administração.

Magalu compra plataforma multimídia
O Magazine Luiza 

comunicou aos 
seus acionistas e 

ao mercado em geral nesta 
quarta-feira que adquiriu a 
Nonsense Creations, LLC e 
da Pazos, Ottoni & Cia Ltda. 
(“Jovem Nerd”), a maior 
plataforma multimídia vol-
tada para o público nerd e 
geek do país. Fundado em 
2002, o Jovem Nerd produz 
conteúdo sobre diversos te-
mas da cultura nerd, entre 
eles cinema, séries, games, 
história e ciência, e que vai 
ao ar em seus programas 

NerdCast, NerdOffice, 
NerdBunker, NerdPlayer e 
Nerdologia. Com mais de 
5,5 milhões de inscritos em 
seus canais no Youtube, os 
programas já superaram a 
marca de 1 bilhão de views 
na plataforma. O valor da 
aquisição não foi informa-
do pela varejista.

“A referida aquisição foi 
realizada por uma empre-
sa controlada pelo Magalu. 
A companhia manterá seus 
acionistas e o mercado em 
geral devidamente informa-
dos, nos termos da legislação 

aplicável”, destacou o comu-
nicado assinado por Roberto 
Bellissimo Rodrigues Dire-
tor Financeiro e de Relações 
com Investidores.

O Jovem Nerd também 
está presente nas principais 
redes sociais, com mais de 
1,3 milhão de seguidores no 
Instagram e cerca de 3 mi-
lhões no Twitter. O Jovem 
Nerd foi um dos pioneiros 
na produção de podcast no 
Brasil com o lançamento 
do NerdCast em 2006. No 
ar há 15 anos, o NerdCast 
é um dos líderes em audi-

ência e abriu as portas pa-
ra o mercado publicitário 
no segmento por meio de 
branded content. 

Em 2019, o NerdCast foi 
o primeiro podcast do Bra-
sil -- e o terceiro do mundo 
-- a ultrapassar a marca de 
1 bilhão de downloads. O 
conteúdo produzido pelo 
Jovem Nerd, tanto em for-
mato de áudio, vídeo, texto 
e jogos, continuará sendo 
disponibilizado através dos 
canais atuais e a liberda-
de editorial da criação será 
mantida. No quarto tri-

mestre de 2020, as vendas 
totais da Magalu, incluindo 
lojas físicas, e-commerce 
com estoque próprio (1P) 
e marketplace (3P) cres-
ceram 66,1% para R$ 14,9 
bilhões, reflexo do aumento 
de 120,7% no e-commerce 
total e de 15,7% nas lojas 
físicas (10,9% no conceito 
mesmas lojas). 

O desempenho das ven-
das levou o Magalu a atin-
gir, no 4T20, a maior parti-
cipação de mercado para o 
trimestre desde a sua fun-
dação, com uma expansão 

de 5,1 p.p. comparada com 
o 4T19, segundo a GFK. 
E-commerce continua em 
ritmo muito acelerado. 
No 4T20, o e-commerce 
formal brasileiro cresceu 
32,2%, segundo o E-bit. O 
Magalu foi além, cresceu 
muito mais que o merca-
do, e consolidou a lideran-
ça no e-commerce formal. 
No e-commerce com esto-
que próprio (1P), as vendas 
evoluíram 119,8% e o ma-
rketplace contribuiu com 
R$ 2,6 bilhões, crescendo 
122,9%.
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L’ORÉAL BRASIL PESQUISA E INOVAÇÃO LTDA
CNPJ: 19.634.901/0001-63
AUDITORIA AMBIENTAL 

A L’OREAL BRASIL PESQUISA E INOVAÇÃO LTDA – 19.634.901/0001-
63, torna público que entregou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
do Rio de Janeiro, em 14.08.2020 o Relatório de Auditoria Ambiental de 
Controle do ano de 2019, referente a atividade de produção de centro 
de pesquisa para desenvolvimento tecnológico e realização de testes de 
formulação de produtos de cuidados e asseio corporal, e informa que este 
estará à disposição para consulta na Ilha do Fundão, Via Projetada 1 do PAL 
48212, 2100, Ilha do Bom Jesus – Cidade Universitária, no Município do Rio 
de Janeiro, das 09h às 16h. Informa, ainda, que o referido relatório também 
estará disponível para consulta na SMAC, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, 
12º andar - Cidade Nova, Rio de Janeiro, no horário das 12h às 17h.

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.078.186/0001-15 - NIRE 33.3.0027357-3

Ficam convocados os acionistas da PERUGIA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia”) a participar da Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 22 de abril de 2021 às 
16:00h na sede da Companhia, na Rua Victor Civita, 66 - Ed. 5, Sala 
609, Barra da Tijuca, CEP 22775-044, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia, em sede de AGO: a) Tomada das contas 
dos administradores e Demonstrações Financeiras; b) Destinação do 
lucro líquido do exercício findo em 31/12/20; c) Eleição do Conselho de 
Administração; d) Remuneração global dos administradores da Companhia; 
e, em sede de AGE; e) Aumento do capital autorizado e f) Alteração do art. 
5º do estatuto social a fim de refletir o aumento do capital social. ROBERTO 
TEIXEIRA DE MESQUITA – Presidente do Conselho.

CELEO REDES EXPANSÕES S.A.
CNPJ/ME nº 32.063.222/0001-40 - NIRE nº 33.3.0032869-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Abril de 
2021 - Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do 
artigo 130, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 e alterações posteriores (“Lei das 
Sociedades por Ações”). 1. Data, Hora e Local: Aos 13/04/2021, às 10:00 
horas, na sede da CELEO REDES EXPANSÕES S.A., sociedade anônima, 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia 
sob o nº 32.063.222/0001-40 (“Companhia”), na Rua do Passeio, nº 38, sala 
1201, setor 2, Centro, CEP 20.021-290, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação 
prévia, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei das Socie-
dades por Ações, haja vista a presença da acionista única, representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através da 
Lista de Presença de Acionistas (Anexo I). 3. Mesa: Presidente: José Ángel 
Lostao Unzu. Secretária: Juliana Aparecida de Castro Silva. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre: (i) a outorga, pela Companhia, de cessão fiduciária 
sobre os direitos creditórios indicados na alínea (a) abaixo (“Cessão Fiduciá-
ria”), em garantia às obrigações assumidas pela Parintins Amazonas Trans-
missora de Energia S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
32.667.691/0001-78 (“PATE”) e pela Celeo Redes Brasil S.A., sociedade por 
ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.718.109/0001-10 (“CRB”), no âmbito 
da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 
da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real, com 
garantia adicional fidejussória, em série única, da PATE (“Debêntures”), a 
qual será objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de 
colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 
476, de 16/01/2009, conforme alterada, e demais disposições e regulamen-
tações aplicáveis, de acordo com os termos e condições a serem previstos 
no “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Parintins Amazonas 
Transmissora de Energia S.A.” a ser celebrado entre a PATE, na qualidade 
de emissora e ofertante das Debêntures, a Oliveira Trust Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira, inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 36.113.876/0001- 91 (“Agente Fiduciário”), na qualidade de agente 
fiduciário das Debêntures representando a comunhão dos titulares das De-
bêntures, e a CRB, na qualidade de fiadora, codevedora solidária e principal 
pagadora, solidariamente com a PATE: (a) direitos creditórios de titularidade 
da Companhia que eventualmente sobejarem após a excussão do penhor 
da totalidade de ações de emissão da PATE de titularidade da Companhia 
(“Ações” e “Penhor de Ações”, respectivamente). O Penhor de Ações será 
constituído em garantia às obrigações assumidas pela PATE, pela CRB e 
pela Companhia no âmbito da Cédula de Crédito Bancário nº 007-20-0061-9 
Subcrédito “A”, 007-20-0077-5 Subcrédito “B” e 007-20-0078-3 Subcrédito 
“C” emitida pela PATE em favor do Banco da Amazônia S.A., em 30/10/2020, 
com aval da CRB e da Companhia, conforme deliberado na assembleia ge-
ral extraordinária de acionistas da Companhia realizada em 16/10/2020. (ii) 
a celebração do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Re-
manescentes em Garantia” entre a Companhia, a PATE e o Agente Fiduciá-
rio (“Contrato de Cessão Fiduciária”) para formalizar e constituir a Cessão 
Fiduciária; (iii) a autorização para os diretores da Companhia, Sr. José Ángel 
Lostao Unzu, na qualidade de Diretor Geral, Sr. Jaime Luis Saenz Denis, 
na qualidade de Diretor de Operações, Sr. Francisco Antolin Chica Padilla, 
na qualidade de Diretor Financeiro, e Sr. José Maurício Scovino de Sou-
za, na qualidade de Diretor Técnico, negociarem e assinarem, em nome da 
Companhia, todos os termos e condições necessários para a constituição 
da Cessão Fiduciária, incluindo, mas não se limitando, a formalização do 
Contrato de Cessão Fiduciária e de todos e quaisquer outros documentos 
pertinentes à constituição da Cessão Fiduciária, tais como notificações, adi-
tamentos, declarações, requerimentos, termos, procurações, inclusive irre-
vogáveis e irretratáveis, por prazo de validade equivalente à vigência do 
Contrato de Cessão Fiduciário, independentemente das limitações tempo-
rais para outorga de procuração previstas no Estatuto Social da Companhia 
(“Procurações”), dentre outros; e (iv) a ratificação de todos os atos pratica-
dos pela Companhia anteriormente à presente data, em relação ao disposto 
na Ordem do Dia acima. 5. Deliberações Tomadas por Unanimidade de 
Votos: A acionista resolve: (i) aprovar a outorga, pela Companhia, da Ces-
são Fiduciária; (ii) aprovar a celebração do Contrato de Cessão Fiduciária; 
(iii) autorizar os diretores da Companhia, Sr. José Ángel Lostao Unzu, na 
qualidade de Diretor Geral, Se. Jaime Luis Saenz Denis, na qualidade de 
Diretor de Operações, Sr. Francisco Antolin Chica Padilla, na qualidade de 
Diretor Financeiro, e Sr. José Maurício Scovino de Souza, na qualidade de 
Diretor Técnico, a negociarem e assinarem, em nome da Companhia, todos 
os termos e condições necessários para a constituição da Cessão Fiduciá-
ria, incluindo, mas não se limitando, a formalização do Contrato de Cessão 
Fiduciária e de todos e quaisquer outros documentos pertinentes à constitui-
ção da Cessão Fiduciária, tais como notificações, aditamentos, declarações, 
requerimentos, termos, Procurações, dentre outros; e (iv) ratificar todos os 
atos praticados pela Companhia anteriormente à presente data, em relação 
às deliberações aprovadas acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presen-
te Ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 
13/04/2021. Mesa: José Ángel Lostao Unzu - Presidente; Juliana Aparecida 
de Castro Silva - Secretária. Acionista: CELEO REDES BRASIL S.A. - Jose 
Angel Lostao Unzu - Diretor Geral

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

EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Oficial,
matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autorizado
pelo Proprietário/ Credor Fiduciário BANCO CÉDULA S.A, com
Sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Gonçalves Dias n. 65/
67, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.132.044/0001-24, faz saber
aos que virem o presente edital e interessar possa, especialmente
ao DEVEDOR FIDUCIANTE: CHARLES CHUÉKE, libanês, solteiro,
maior, comerciante, portador da carteira de identidade nº
002.666.615-6, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF
sob o nº 256.532.107-49, residente e domiciliado nesta cidade
na Rua Cinco de Julho, nº 94 ap. 1.101 – Copacabana/RJ que nos
termos do artigo 26 e seguintes da Lei nº 9.514 de 20 de novembro
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema Financeiro
Imobiliário, que institui alienação fiduciária, será levado a público
o leilão de forma eletrônica a 1ª praça com início em 23 de abril
de 2021 as 11:00 horas com  término após 10 minutos
consecutivos sem lance do início as 11:10h, pelo preço da
avaliação no sítio do Leiloeiro www.schulmannleiloes.com.br,
valor fixado com base no inciso VI e do parágrafo único do art. 24,
e não com base em sua avaliação R$ 787,191,60(setecentos e
oitenta e sete mil cento e noventa e um reais e sessenta
centavos), valor que deverá ser acrescido de todas as despesas
inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos,
Condomínio e despesas com a realização de leilão, conforme
abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver licitante será
levado a público o leilão de forma eletrônica a 2ª praça com
início em 10 de maio de 2021 as  11:00 horas com  término após
10 minutos consecutivos sem lance do início as 11:10h, pelo
valor da dívida, que ATUALIZADA até a data do leilão perfaz um
total de R$ R$ 418,952,32(quatrocentos e dezoito mil novecentos
e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) valor que deverá
ser acrescido de todas as despesas inerentes ao imóvel,
encargos legais, inclusive tributos, condomínio e despesas com
a realização de leilão, conforme abaixo descrito. IMÓVEL: LOJA G
DO EDIFÍCIO NA AVENIDA RIO BRANCO Nº 133 – CEP 20.040-006
NA FREGUESIA DA CANDELARIA, E A FRAÇÃO DE 481/60773 DO
TERRENO QUE MEDE 14,00M DE FRENTE E FUNDOS; 27,65M  DO
LADO DIREITO; E, 30,85M DO LADO ESQUERDO; CONFRONTANDO
Á DIREITA  COM O PRÉDIO Nº 131, À ESQUERDA  COM O PRÉDIO
Nº 135 E NOS FUNDOS  COM OS PRÉDIOS NºS 9 E 11 DA TRAVESSA
DO OUVIDOR, COM METRAGEM DE 65 METROS QUADRADOS DE
ÁREA EDIFICADA, INSCRITO NO FRE SOB O Nº 0770.783-9 E CL.
06234-9, COM MATRICULA NO 7º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEL
Nº 37989. O IMÓVEL SE ENCONTRA VAZIO. RGI NA ÍNTEGRA
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO SITE DO LEILOEIRO. Condições
do leilão: A venda será realizada à vista na mesma data do leilão.
Correrá por conta do comprador todas as despesas relativas à
aquisição do imóvel no leilão tais como: ITBI, despesas com a
escritura de compra e venda a ser lavrada no Cartório do 09º
Ofício de Notas no prazo de 05 (cinco) dias após a apresentação
da guia de ITBI devidamente paga pelo adquirente, o pagamento
da comissão do Leiloeiro de 5%(cinco por cento) do valor da
arrematação, acrescido das despesas de R$ 7.500,00 que serão
pagos no ato do leilão. Será de responsabilidade do comprador o
Ônus de IPTU aproximados no valor de R$ 16.440,36 (dezesseis
mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos) e
relativos aos exercícios: 2020 e 2021, inscrito no CBMERJ sob o
nº 1707134-1 e até a presente data constam débitos de R$
232,67(duzentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos)
referente aos exercícios de 2019 e 2020, débitos de condomínio
até esta data em R$ 27.113,35(vinte e sete mil cento e treze reais
e trinta e cinco centavos), taxas, alvarás, certidões, emolumentos
cartorários, registros, averbações, etc. O imóvel será vendido no
estado em que se encontra (venda ad corpus) não podendo o
arrematante alegar desconhecimento das condições,
características e estado de conservação, a desocupação/imissão/
reintegração na posse ficará por conta do comprador, que assume
o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive
honorários advocatícios, mediante propositura da competente
ação, se necessário, na forma da Lei nº 9.514/97. Em caso de
Acordo será paga comissão integral do Leiloeiro bem como as
despesas até a data do leilão. Maiores informações: tel: 2532-
1961 – 2532-1705 ou pelo email: schulmann@schulmann.com.br
ou (http://www.schulmann.com.br).

Venda de barcos cresce na pandemia  
e impulsiona setor de seguros

Enquanto muitos 
adaptam a casa para 
home office, outros 

preferem trabalhar no mar 
e compram barcos. Assim 
como a venda de seguro re-
sidencial, o de embarcações 
também cresceu durante a 
pandemia, ao contrário de 
segmentos como automó-
veis ou riscos empresariais. 
A Essor Seguros, especiali-
zada neste seleto nicho de 
barcos e motos aquáticas, 
dobrou suas vendas de se-

guros em 2020 e cresce a 
dois dígitos no primeiro tri-
mestre de 2021.

“Muitas pessoas deixa-
ram de viajar para o ex-
terior neste período pelas 
restrições de mobilidade e 
decidiram comprar barco, 
que passou a ser uma ilha 
segura nestes tempos de 
pandemia”, comenta Fabio 
Pinho, CEO da seguradora. 
A venda de barcos novos e 
usados está aquecida no Bra-
sil e no exterior e é um com-

portamento que traz reflexos 
para toda a cadeia náutica, 
inclusive seguros, além de 
visível o aumento de embar-
cações de passeio na costa 
brasileira, alguns números 
evidenciam o crescimento. 
Segundo a organização do 
evento virtual Bombarco 
Show, que acontece entre 16 
e 19 de abril, são esperados 
mais de 60 mil acessos, o do-
bro de público em relação à 
edição anterior. Dados do se-
tor marítimo informam que 

o Brasil tem cerca e 900 mil 
barcos de lazer navegando e 
cresceu 20% no ano passado, 
de acordo com a Associação 
Brasileira dos Construtores 
de Barcos e Implementos. 
Segundo dados da Superin-
tendência de Seguros Pri-
vados (Susep), as vendas de 
seguros para embarcações, 
incluindo o risco de respon-
sabilidade civil, ultrapassou 
R$ 346 milhões em 2020, 
62% acima dos R$ 215 mi-
lhões de 2019.

Planos de acumulação apresentam  
forte alta no DF e em Goiás

Via Direta Corretora de 
Seguros tem nova CGO

FBN apoia empresas em 
momento de pandemia

Vieira destaca a importância 
do seguro recursal

Os planos de acumulação 
destacaram-se nas vendas 
de janeiro no Distrito Fe-
deral e em Goiás, apresen-
tando não só taxas acima da 
média nacional como tam-
bém participação de merca-
do considerável. No DF, as 
vendas de planos somaram 

receita de R$ 345,8 milhões 
em janeiro (44,2% do ma-
rket share local), crescendo 
13,7% sobre o mesmo mês 
do ano passado, segundo 
dados da Conjuntura CN-
seg nº 40, publicação da 
Confederação Nacional das 
Seguradoras.

Em Goiás, os planos de 
acumulação geraram prê-
mios de R$ 314,8 milhões 
em janeiro, alta de 28% so-
bre o totalizado no mesmo 
mês de 2020. Em termos 
de participação, a taxa é de 
48,1% dos prêmios do mer-
cado local no mês, que to-

talizou R$ 654,59 milhões, 
alta de 19,2% sobre janeiro 
de 2020. No âmbito nacio-
nal, a arrecadação dos pla-
nos de acumulação em ja-
neiro somou quase R$ 11,6 
bilhões, tendo um acrésci-
mo de 0,48% sobre janeiro 
de 2020.

A Via Direta Corretora 
de Seguros, especializada na 
comercialização de seguros 
pela internet, anuncia Mi-
chelle Vilarinho como nova 
chief  growth officer – CGO 
(diretora de crescimento). A 
profissional possui 20 anos 
de experiência à frente de 
lideranças comerciais pelas 
áreas de Telecom, Farma-
cêutica, Saúde e Tecnologia.

A empresa também 
anuncia nova estrutura que 
tem como foco liderar ini-
ciativas que transformem 
os negócios, aloquem recur-
sos de maneira mais eficien-
te, patrocinem inovações, 
construam capacidades e 
habilidades para o futuro.

A executiva é formada em 
Administração de Empresas 
com MBA pela Fundação 
Getúlio Vargas e possui es-
pecialização em Finanças, 
pelo Insper. Michelle Vila-
rinho chega com o desafio 
de impulsionar o novo ciclo 

de crescimento da corretora 
e aportará sua experiência 
no planejamento de gestão, 
com objetivo de auxiliar na 
evolução constante dos pro-
cessos, pessoas e parcerias. É 
membro da Associação das 
Mulheres do Mercado de Se-
guros (AMMS)  e do Comitê 
Mundo Digital, do Grupo 
Mulheres do Brasil.

Na sua última atuação 
em uma healthtech (startups 
do segmento de saúde), foi 
responsável pelo desenho 
e estruturação de umas das 
verticais da empresa, fazendo 
crescer seu faturamento em 
três dígitos, através da aber-
tura de novos canais de ven-
das, desenvolvimento de no-
vos produtos e redesenho do 
modelo comercial. Sempre 
promovida pelos resultados 
e perfil desafiador embora 
resiliente, também gerenciou 
time com mais de 70 pessoas, 
sendo quatro gerentes regio-
nais e uma supervisão.

Um dos grandes desafios 
de pequenas empresas é se 
manter informada em rela-
ção a temas que envolvem 
os colaboradores. No atual 
cenário, muita coisa está mu-
dando e os gestores de RH, 
assim como o departamento 
pessoal em empresas meno-
res fica perdido com tanta 
informação. As empresas de 
maior porte são abordadas 
por grandes corretoras já as 
pequenas findam correndo 
atrás da informação ou acu-
mulando passivos.

Um dos temas recorren-
tes é a exigência ou sugestão 
do seguro de vida em Con-
venção Coletiva de Traba-
lho, tema que tem chamado 
mais a atenção, devido ao 
agravamento da situação de 

saúde e aumento iminente 
do risco de morte por Co-
vid em alguns setores co-
mo saúde e transportes por 
exemplo.

De acordo com o CEO 
do Grupo FBN, Kleber de 
Paulla, atualmente o risco 
está mais alto e as pessoas 
mais preocupadas com o 
tema, é preciso conscienti-
zar todos. “Muitas empre-
sas não sabem da exigência, 
ou contratam produtos que 
não cumpre fielmente o que 
está estipulado pelo seu sin-
dicato patronal” alerta Kle-
ber de Paula, fundador da 
FBN Corretora de Seguros. 
O profissional é Pós Gra-
duado em gestão de entida-
des patronais pela Trevisan 
Escola de Negócios.

Segundo informações 
divulgadas pela Justiça do 
Trabalho, foi assegurado em 
2020 o pagamento de mais 
de R$30 bilhões em dívi-
das trabalhistas. Para muitas 
empresas, arcar com esses 
custos pode comprometer a 
operação diária dos negócios, 
uma vez ela que é obrigada a 
fazer um depósito recursal, 
conforme está previsto no 
artigo 899 da Consolidação 
das Leis trabalhistas (CLT).

Trata-se do valor total da 
condenação em primeira 
instância, que deve ir para o 
banco e ficar retido enquan-
to a empresa recorre desse 

primeiro resultado desfavo-
rável e aguarda o julgamen-
to em 2ª instância para a 
ação ser finalizada.

Para a Vieira Corretora 
de Seguros é correto afir-
mar que o Brasil está en-
tre os países que mais ge-
ram disputas trabalhistas. 
No ano passado, o Tribu-
nal Superior do Trabalho 
abriu 765.236,00 novos li-
tígios e conseguiu encerrar 
757.794,00. Sendo a maio-
ria ocorrida nas regiões sul 
e sudeste. E esse cenário 
sempre provocou oscila-
ções financeiras em peque-
nas e médias empresas.
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DOVA S/A
CNPJ/MF 33.387.549/0001-30 - NIRE 33300080490

Edital de Convocação - AGOE - Convidamos os acionistas desta socie-
dade a se reunirem em AGOE, que se realizará no dia 30/04/21, às 08h, 
na sede social, localizada na Rua Benedito Otoni, 82, São Cristóvão/RJ, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I. Ordinária: (a) Exame, 
discussão e votação do Relatório Anual da Administração, Balanço Patri-
monial e demais Dfs. relativas ao exercício findo em 31/12/20, (b) Eleição 
dos membros da Diretoria para o mandato de 2021/2023. II. Extraordinária: 
(c) O grupamento da totalidade das ações representativas do capital social 
da Cia., nos termos do art. 12 da lei 6.404/76, que será processado da se-
guinte forma: (c.1) Grupamento da totalidade das ações representativas do 
capital social da Cia. na proporção de 10.000 ações para 1 ação da mesma 
espécie. Após a conclusão do grupamento, o capital social passará a ser re-
presentado por 03 ações ordinárias, sem valor nominal. (c.2) 0 grupamento 
tem por objetivo: (c.2.1) reduzir custos administrativos e operacionais para 
a Cia. e seus Acionistas; e (c.2.2) melhorar a eficiência dos sistemas de 
registros, controles e divulgação de informações. (c.3) A partir de 30/04/21, 
inclusive, as ações representativas do capital social da Cia. passarão a 
ser negociadas exclusivamente grupadas. (c.4) A partir do dia 30/04/21 as 
eventuais frações de ações resultantes do grupamento serão canceladas, 
sendo os valores resultantes do grupamento disponibilizados em nome do 
respectivo Acionista, pela instituição financeira custodiante das Ações da 
Cia., (d) Rerratificação da Ata de AGOE realizada em 30/04/98 e registrada 
na JUCERJA em 22/05/98 sob o nº 0910195, que cancelou o registro de 
capital aberto da cia. perante a CVM, passando a ser uma empresa de Ca-
pital Fechado; (e) Rerratificação do Estatuto Social da cia. consolidado em 
23/12/13 em AGE, registrada na JUCERJA em 15/01/14 sob o nº 2583729, 
a fim de que conste da Consolidação do Estatuto Social da cia., que se trata 
de S.A. de Capital Fechado; (f) Só poderão tomar parte na Assembleia os 
acionistas que depositarem na Cia., com 24h, no mínimo, de antecedência, 
comprovante de titularidade de ações, emitido pela instituição financeira 
com data de expedição de até 3 dias da data marcada para a realização da 
Assembleia. RJ, 30/04/21. A Diretoria.

BANCO CLASSICO S.A.
CNPJ: 31.597.552/0001-52

Edital de Convocação: Ficam convidados os Senhores Acionistas a comparecerem 
a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em nossa sede social, 
sito a Avenida Presidente Vargas, 463 – 13º andar – centro RJ, no dia 30 de abril de 2021 
as 10 horas, para deliberarem sobre as seguinte ordem do dia: 1) Exame do Relatório 
da Diretoria e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2020, bem como do relatório (parecer) dos Auditores Independentes; 
2) Destinação do lucro líquido do exercício; 3) Eleição dos membros da Diretoria para 
mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO/2023; 4) Fixação do montante 
global da remuneração dos Administradores. Em Assembléia Geral Extraordinária: 
1) Aumento do Capital Social por incorporação de lucros acumulados no total de R$ 
117.420.026,24 (Cento e dezessete milhões, quatrocentos e vinte mil, vinte e seis reais 
e vinte e quatro centavos), constantes do Balanço de 31/12/2020. 2) Outros assuntos 
do interesse da sociedade. Rio de Janeiro, 14 de Abril de 2021 – A Diretoria.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Sindicato dos Rodoviários Empregados nas Empresas de
Produtos Perigosos do Estado do Rio Janeiro e Municípios –
 Sindtanque-Rio, localizado na rua Francisco Portela,s/n – Lote  35 –
Quadra 62 – Cep 25055-210 – Jardim Gramacho – Duque de Caxias/RJ–
CNPJ 00.791.874/0001-04 – Código Sindical 008.124.87248-0, na pessoa
do seu presidente Luiz Carlos de Oliveira, vem Convocar através deste
jornal, do Site da entidade e de editais de parede afixado nas empresas e
no sindicato, todos os  associados e não associados membros da categoria
representada para Assembléia Geral extraordinária, a ser realizada no
dia 25 de abril de 2021, na sede do sindicato, ás  09:00 da manhã em
primeira chamada com 2/3 dos associados presentes e ás 10:00 em
segunda e última chamada, com qualquer número de associados
presentes para deliberar a seguinte pauta:  a) Aprovação da(s) pauta(s)
de reivindicações econômicas e sociais para compor as Convenções
Coletivas de Trabalho e/ou Acordos Coletivos de Trabalho das categorias
representadas pelo sindicato laboral e demais categorias diferenciadas
representadas, inclusive os motoristas que laboram nas empresas de
transportes de resíduos perigosos e Insalubres,dos  motoristas de Auto
Tanque Empregados nas Empresas Transportadoras, Revendedores,
Retalhistas e de Derivados de Petróleo, em Empresas que Transportam ou
Comercializam produtos criogênicos, argônio, oxigênio, dióxido de carbono,
nitrogênio, óxido nitroso e demais empresas do segmento de cargas
perigosas, referente ao período de 2021/2022, autorizar, se for o caso, a
instauração de dissídio coletivo em face das empresas representadas
pelos sindicatos patronais, Sindicarga, SindTRR e demais empresas
representadas por elas, bem como das empresas correspondentes e/ou
independentes; Aprovação da comissão de negociação, com plenos
poderes para iniciar e concluir as negociações; Autorização para declarar
estado de greve e instaurar greve na categoria; Aprovação da comissão
de negociação, com plenos poderes para iniciar e concluir as
negociações;Aprovação das contribuições assistencial e confederativa
e demais autorizações pecuniárias em face da categoria.fixar as
contribuições para manutenção das atividades sindicais, nos
termos do artigo 8º , item IV da Constituição Federal, combinado
com o artigo 513 alínea “e” da CLT e com artigo 8º da convenção
95 da OIT;Autorização, coletiva e expressamente para que o empregador
possa efetuar o desconto na remuneração de um dia de salário referente
a contribuição sindical devida ao Sindicato laboral pelos participantes da
categoria profissional representada, conforme prevista no art. 8º
parágrafo 3º, 462 e 513 “e”, bem como o repasse de acordo o previsto
no título 5º, capítulo 3 da Consolidação das Leis do Trabalho e 149 da
Constituição Federal e 578 da CLT, especialmente, nos arts. 545 a 610 da
CLT.  A participação na Assembleia caberá a todos empregados da
categoria, associados ou não, ocasião em que poderão manifestar-se,
expressamente, as suas oposições ao desconto das contribuições. O
não comparecimento implica em concordância com a deliberação coletiva,
salvo a impossibilidade de comparecimento devidamente comprovada. As
deliberações tomadas nesta Assembleia prevalecerão para todos os fins
de direito e a ela se vincula a todos empregados da categoria. Duque de
Caxias, 15 de abril de 2021, Luiz Carlos de Oliveira Ribeiro

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULA-
RES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 3ª 
EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBI-
VEIS IMOBILIARIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS 
IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emis-
sora”), nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos 
Creditórios do Agronegício  da 3ª  Emissão em Série Unica de Certificados 
de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da 
Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os titu-
lares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA da 3ª Emissão em 
Série Unica da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (“As-
sembleia Geral” e “Emissão”), a se realizar no dia 04/05/2021, às 14 horas, 
em 1ª convocação, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo 
o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares devidamente ha-
bilitados nos termos deste Edital, havendo a possibilidade de participação 
por meio de envio de manifestação de voto (“Termo de Apuração de Votos”) 
previamente à data da AGT. Os Titulares que fizerem o envio do Termo de 
Apuração de Votos previamente, não precisarão acessar o link para partici-
pação na AGT. A Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, 
com a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação da Planner Corretora de Valo-
res S.A., como instituição financeira que substituirá a SLW como instituição 
custodiante dos CRA. (ii) Autorização para que a Emissora tome todas as 
providências necessárias para implementar a alteração, incluindo aditamen-
tos aos contratos. Procedimento de resposta à Consulta: Caso os Titula-
res queiram enviar o Termo de Apuração de Votos, sua manifestação deve-
rá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I a este 
edital, instruída com cópia: (i) dos documentos que comprovem a represen-
tação do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos 
sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de identifica-
ção dos signatários, e ser encaminhada, até o dia 04/05/2021 aos cuidados 
do Agente Fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@commcor.
com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As deliberações constantes da 
ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares de 
CRA representando a maioria simples do CRA em circulação presentes na 
Assembléia (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovada, a ordem do dia 
será oponível a todos os Titulares. A Emissora e o Agente Fiduciário, em 
qualquer caso, aprovando-se a matéria constante da Ordem do Dia, estarão 
autorizados a tomar todas as providências necessárias para implementar as 
alterações necessárias. A presente convocação da Assembleia Geral, cujas 
deliberações poderão ser tomadas por meio do recebimento dos Termos 
de Apuração de Votos, será enviada, pelo agente fiduciário, via e-mail, a 
todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador dos 
CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publica-
ção nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o previsto 
no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da 
ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos 
e-mails ri@reit.com.br e fiduciário@commcor.com.br, respectivamente. Rio 
de Janeiro, 13 de abril de 2021. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS 
IMOBILIÁRIOS S.A. ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRA DA 
3ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBI-
VEIS IMOBILIÁRIOS S.A. ANEXO I. TERMO DE APURAÇÃO DE VOTOS.
Nome do Titular ou Representante por extenso:
Assinatura:
*O Voto proferido por meio desta Consulta Formal, valerá tanto para a primei-
ra convocação da AGT, quanto    para uma eventual segunda convocação.

ICATU HOLDING S.A.
CNPJ/MF N°. 02.316.471/0001-39

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam os Srs. Acionistas convidados a 
comparecer à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da 
Companhia, nesta cidade, na Av. Ataulfo de Paiva 1.100, 2º andar, às 10h 
do dia 28/04/2021, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras por eles apresentadas, relativamente ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020; (ii) fixar a remuneração global anual da Diretoria 
e de Conselho de Administração; e (iii) outros assuntos de interesse geral. 
RJ, 30/03/2021. A Diretoria.

EMMANUEL BLOCH, ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. 
CNPJ nº 33.259.722/0001-14

Edital de Convocação – Assembléia de sócios. São convidados os senho-
res cotistas da Emmanuel Bloch, Administração de Bens Ltda., para se reuni-
rem em Assembléia de sócios cotistas, na sede da Sociedade, na Rua Sete 
de Setembro, 55/sl. 1901, no dia 27/04/2021, às 14h00, para: a) Aprovação de 
contas e deliberar sobre Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico en-
cerrado em 31/12/2020; b) Aprovação de pró-labore; c) Assuntos de interesse 
geral. RJ, 08/04/2021. Jean Charles David Bernheim - Sócio Diretor Gerente.

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

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Ficam convocados 
os acionistas da SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 10h00min do dia 30/04/2021, 
na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar (Par-
te), Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para 
apreciação e deliberação das seguintes matérias: a) Relatório Anual da Ad-
ministração e Demonstrações Contábeis acompanhadas das Notas Expli-
cativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2020; b) Destinação do lucro líquido do exercício 
social encerrado em 31/12/2020 e pagamento de dividendos; c) Eleição 
dos Membros da Diretoria e fixação de sua remuneração. Rio de Janeiro, 
13/04/2021. Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

L’ORÉAL BRASIL PESQUISA E INOVAÇÃO LTDA
CNPJ: 19.634.901/0001-63
AUDITORIA AMBIENTAL 

A empresa L’ORÉAL BRASIL PESQUISA E INOVAÇÃO LTDA, torna 
público que entregou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, 
em 23/03/2021 , RELATÓRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL do ano 
de 2020 referente as atividades DO CENTRO DE PESQUISA PARA 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E REALIZAÇÃO DE TESTES DE 
FORMULÇAO DE PRODUTOS DE CUIDADOS E ASSEIO CORPORAL 
e informa que este estará à disposição para consulta na Av. Afonso 
Cavalcanti, 455 - 12º andar (Protocolo) - Cidade Nova no Município do Rio 
de Janeiro das 9:00 às 12:00hs e de 14:00 às 17:00hs.

ALIANÇA S.A - INDUSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO
CNPJ: 33.055.732/0004-80
AUDITORIA AMBIENTAL

A ALIANÇA S/A - INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO, 
torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 
17/03/2021, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2019 para realizar 
as atividades de construção e reparação de embarcações de pequeno e 
médio porte e estruturas flutuantes, e informa que este estará à disposição 
para consulta na Travessa Braga, 2 (Av. do Contorno) - Barreto, município 
de Niterói, no período de 22/04/2021 a 26/04/2021 no horário das 09h às 
16h. Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível para 
consulta no endereço eletrônico  www.inea.rj.gov.br/biblioteca (Processo 
E-07/200001/03)

SENDAS S/A
CNPJ 31.911.548/0001-17 / NIRE Nº33300132643

CONVOCAÇÃO. Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em 
AGO, a realizar-se em sua sede social, na Rua Maria Soares Sendas nº 
111 - Loja 525, Centro, São João de Meriti-RJ, no próximo dia 27/04/2021, 
às 10h, afim de deliberar sobre as seguintes matérias: a) Relatórios e contas 
dos administradores, balanços patrimoniais referentes aos exercícios sociais 
encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020; b) Destinação dos lucros líquido 
dos exercícios encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020 e distribuição de 
dividendos; c) Eleição de Diretoria e fixação de seus honorários; e d) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. São João de Meriti, 13/04/2021. Arthur 
Antonio Sendas Filho. Presidente

RIOCENTRO S.A. – Centro de Feiras, Exposições e 
 Congressos do Rio de Janeiro 

CNPJ nº 42.587.568/0001-09 – NIRE: 33.3.0007331-1
Edital de Convocação: Convidamos os Senhores acionistas do RIOCENTRO 
S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 28/04/2021, 
às 15hs na Rua Maia de Lacerda, 167 – 4º andar – Estácio, RJ/RJ, com a 
seguinte pauta: 1) Relatório da Diretoria, balanço patrimonial e demonstrações 
financeiras ao exercício de 2020; 2) Eleição do Conselho de Administração; 
3) Eleição do Conselho Fiscal; 4) Honorários do Conselho de Administração e 
do Conselho Fiscal; 5) Honorários da Diretoria. Alexandre Rodrigues Argento 
- Respondendo Pela Diretoria de Administração e Finanças.

COOPSIGASCOMTRA - CNPJ: 29.737943/0001-83
O presidente da Coopsigascomtra, no uso de suas atribuições, convo-
ca todos os cooperados em condição de votar, através deste edital,e
contatos sociais, para participarem da assembleia geral a ser realizada
no dia 25/04/2021, na sede da cooperativa, rua Francisco Portela QD
62 LT 36 - Jardim Gramacho, Duque de Caxias - RJ,em 1ª convocação
às 10h00 a 2ª as 11h00 e á 3ª às 12h00,  de acordo com os art.25º á
30º e 45º, do estatuto da entidade, para deliberar sobre; 1º- Obriga-
ções estatutárias, 2º- Prestação contas ,3º- eleição conselho fiscal,
4º- reforma do estatuto e 5º- Objetivo da Cooperativa (atividade), Duque
de Caxias,15 de abril de 2021, Vitor Hugo Barreto Cabral - Presidente

ECT entra oficialmente no 
programa de privatização
Foi publicado no 

Diário Oficial da 
União desta quarta-

feira um decreto presidencial 
que inclui a Empresa Bra-
sileira de Correios e Telé-
grafos (ECT) no Programa 
Nacional de Desestatização 
(PND). O governo diz que a 
medida objetiva dar continui-
dade aos estudos necessários 
à privatização da empresa. O 
processo de modelagem da 
venda da estatal está previsto 
para ser finalizado em agosto 
deste ano.

Conforme publicado no 
blog da jornalista e colunis-
ta Ana Flor do G1 e Globo 
News, no fim de fevereiro, 
o presidente Jair Bolsonaro 
foi pessoalmente ao Con-
gresso entregar o projeto 
de lei para desestatização 
da estatal, em uma tentativa 
de sinalizar que o governo 
segue comprometido com a 
agenda de privatizações.

A privatização dos Cor-
reios é uma das prioridades 
do Ministério da Economia. 
A estatal acumulou prejuízo 

de R$ 3,943 bilhões entre 
2013 e 2016, mas desde 
2017 vem registrando resul-
tados positivos nos balan-
ços anuais. O governo tem 
dito que as políticas públi-
cas que são concretizadas 
por meio das entregas dos 
Correios, como vacinação 
e livros didáticos, não serão 
prejudicadas com a desesta-
tização da empresa.

“A desestatização dos 
Correios é necessária para 
que a empresa receba os in-
vestimentos que o setor de-

manda, alcance mais mer-
cados, seja modernizada e 
contribua para a geração de 
mais empregos e renda para 
o país”, afirmou ao blog a 
secretária especial do Pro-
grama de Parcerias de In-
vestimentos (PPI), Martha 
Seillier. “Os Correios per-
deram espaço no mercado 
de entregas e encomendas 
em 2020, ano em que as 
compras online tiveram 
grande impulso por causa 
da pandemia”, frisou a ma-
téria do blog.

BC: Open banking significa oportunidades ilimitadas

Aberto o processo de 
regulamentação da  
nova Lei de Licitações

Uma característica notá-
vel do momento atual é a 
velocidade das mudanças 
tecnológicas e o seu im-
pacto no sistema financei-
ro. A frase é do presidente 
do Banco Central, Rober-
to Campos Neto, que fez 
nesta quarta-feira uma 
apresentação no webinar 
“Open Banking: Oportu-
nidades Ilimitadas”, pro-
movido pela Embaixadora 
da Índia no Brasil e pela 
Tata Consultancy Services 
(TCS).

Na opinião de Campos 
Neto, os avanços tecnoló-
gicos têm proporcionado 
uma diminuição exponen-
cial dos custos de produção, 
de armazenamento e de 
processamento de dados. 
“A rápida evolução nos sis-
temas de pagamentos. No-
vas tendências na provisão 
de serviços financeiros. A 
face mais visível dessa revo-
lução tecnológica no setor 
financeiro ocorre nos ser-
viços de pagamento”, des-
tacou.

Ele assinalou que a recu-
peração a sociedade deman-
da uma recuperação pós-
pandemia mais inclusiva e 
sustentável. “Temos muito 
em comum com a Índia, 
que fez uma digitalização 
muito grande da sua popu-
lação. Queremos seguir esse 
caminho também”, disse.

Campos Neto voltou a 
afirmar que o Pix é o maior 
projeto tecnológico de-
senvolvido pelo BC, atual-
mente com 206 milhões de 
chaves cadastradas. “Temos 

um ticket médio de R$ 750, 
maior do que imagináva-
mos. O instrumento teve 
uma absorção muito rápi-
da”, frisou.

Ele disse que a platafor-
ma poderá evoluir para um 
sistema de prestação de ser-
viços pelo governo. “À me-
dida que você vai acumu-
lando experiências, percebe 
que o processo pode ter 
outras dimensões. Podemos 
expandir a plataforma para 
termos outros graus de efi-
ciência”, justificou

O Ministério da Eco-
nomia (ME) iniciou, nesta 
quarta-feira, o processo de 
regulamentação da nova 
Lei de Licitações (Lei nº 
14.133), publicada no dia 1º 
de abril. A pasta abriu uma 
consultapública para deba-
ter a atualização da Instru-
ção Normativa (IN) de Pes-
quisa de Preços. A medida 
marca a abertura do proces-
so de revisão de normas da 
área de compras públicas 
para adequação às regras 
recém-criadas. As compras 
públicas (processos homo-
logados) do governo fede-
ral movimentaram R$ 51 
bilhões em 2020.

“Este é o começo do tra-
balho de revisão dos nor-
mativos federais da área de 
compras públicas. A ideia 
é tornar a Lei de Licita-
ções operacional o quanto 
antes”, afirma o secretário 
especial de Gestão, Des-
burocratização e Governo 
Digital do ME, Caio Ma-
rio Paes de Andrade. “Já 
identificamos uma série de 
normativos que terão de ser 
revisados, como portarias e 
instruções normativas, e es-
tamos começando por esta 
IN de Pesquisa de Preços”, 
complementa.

Segundo o secretário de 
Gestão do Ministério da Eco-

nomia, Cristiano Heckert, os 
órgãos públicos de todas as 
esferas e a sociedade serão 
consultados durante todo 
esse processo de atualização 
das normas e de adequação 
às novas regras criadas pela 
Lei de Licitações. “A consul-
ta pública é importante para 
construirmos em conjunto 
esses normativos. Queremos 
contar com a participação de 
empresários, pesquisadores e 
de pessoas que atuam na área 
para construirmos regula-
mentos melhores”, disse.

Após o processo de re-
visão, os 193 órgãos e enti-
dades do Poder Executivo 
Federal terão de seguir as 
normas estabelecidas pelo 
Ministério da Economia. Os 
interessados em participar da 
consulta pública devem aces-
sar https://www.gov.br/par-
ticipamaisbrasil/in-pesquisa-
de-preco  e encaminhar suas 
sugestões e contribuições até 
o dia 20 de abril.

Três leis que regiam o tema 
das compras públicas no Bra-
sil foram consolidadas pela 
nova Lei de Licitações: a nº 
8.666/1993, que era, até en-
tão, a lei geral de licitações e 
contratos; a nº 10.520/2002, 
conhecida como a lei do 
pregão; e a nº 12.462/2011, 
do Regime Diferenciado de 
Contratações. 
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soluções fi nanceiras imobiliárias

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.349.677/0001-81

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Exercício fi ndo em 31.12.2020
1. Contexto Operacional: A REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS 
IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia”) é uma companhia Securitizadora de 
créditos imobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 181, sala 711, Centro, inscrita no 
CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81. A Companhia foi constituída em 19 de 
janeiro de 2011, e durante o exercício de 2011, foi concluído o processo de 
regularização, tendo sido efetuados registros perante a Junta Comercial do 
Estado de São Paulo e demais órgãos competentes. A Companhia tem como 
objeto social a securitização de créditos, e foi registrada na Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE nº 33.3.0030367-7. 
A alteração do endereço da sede da Companhia para o Rio de Janeiro foi feita 
após aprovação na Assembleia Geral Extraordinária de 30 de abril de 2012. 
A Companhia solicitou seu registro junto à Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM, como emissora de valores mobiliários na categoria “B” em conformidade 
com as disposições da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 
2009, registro este que foi concedido pela CVM em 10 de maio de 2012, 
através do OFÍCIO/CVM/SEP/RIC/Nº 012/2012. O objeto da Companhia é 
a aquisição e securitização de créditos oriundos de operações e negócios 
de crédito imobiliário em geral, a emissão e colocação de Certifi cados de 
Recebíveis Imobiliários e de outros títulos de crédito e/ou valores mobiliários, 
realizar operações de hedge em mercados derivativos, visando a cobertura 
de riscos à sua carteira de créditos imobiliários, realizar negócios e prestar 
serviços compatíveis com seu objeto social, incluindo, mas não se limitando, 
a alienação de imóveis, intermediação de negócios relacionados com a 

seara imobiliária e prestação de serviços de consultoria. A sua estratégia é 
a aquisição e securitização de créditos imobiliários e a emissão e colocação, 
no mercado fi nanceiro, de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários, de forma a 
aproveitar as melhores oportunidades do setor em que atua.
2. Emissões: No exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia 
realizou 01 (uma) emissão de CRA, sendo 4ª  Emissão em Série Única de CRA 
(CRA MOINHO IGUAÇU) em 10 de julho de 2020. O valor total atribuído ao CRA 
MOINHO IGUAÇU, conforme o Termo de Securitização de Direitos Creditórios 
do Agronegócio, celebrado pela Companhia em 10 de julho de 2020 com a 
H.Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Termo de 
Securitização MOINHO IGUAÇU), foi de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões 
de reais) contemplando 28.000 CRAs. Dessa forma, a Companhia assumiu um 
compromisso fi nanceiro pela aquisição dos Direitos Creditórios do Agronegócio 
que constituíram lastro e foram vinculados aos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 4ª Emissão de Série Única de CRA da Companhia (“Direitos 
Creditórios do Agronegócio”), cujo cedente foi o Banco Paulista S.A, inscrito no 
CNPJ sob nº 61.820.817/0001-09. No âmbito da 4ª Emissão de Série Única, 
conforme os termos do Termo de Securitização, foi instituído Regime Fiduciário, 
constituídos pelos Direitos Creditórios do Agronegócio, decorrentes da CCE, 
e suas Garantias, bem como seus acessórios, incluindo a Conta Corrente 
Centralizadora, o qual não se confunde com o patrimônio comum da Emissora e 
se destina exclusivamente à liquidação dos CRA e permanecerão separados e 
segregados, até que se complete o resgate da totalidade dos CRA, bem como, 
o pagamento dos respectivos custos de administração e obrigações fi scais, 
inclusive tributos de qualquer natureza vigentes ou que venham a ser instituídos 

ao longo do prazo dos CRA, que tenham como base de cálculo eventuais 
ganhos apurados pelo Patrimônio Separado, bem como ao pagamento das 
despesas constantes da cláusula 15.2 do Termo de Securitização, na forma da 
Instrução CVM nº 600/18.
3. Informações sobre lastro das emissões realizadas: Apresentamos a 
seguir os dados relativos às aquisições de recebíveis do exercício fi ndo em 
31 de dezembro de 2020: I. Aquisições: • 1 0/07/2020; • 4ª Emissão - Série 
Única; • 28.000 CRA; • R$ 28.000.000,00; • Lastro: Direitos Creditórios do 
Agronegócio, os quais são oriundos da CCE emitida pela Devedora. • Garantias: 
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Cessão de Certifi cado 
de Depósito Bancário - CDB de titularidade da Devedora, Alienação Fiduciária 
de Estoque de grãos no valor de R$ 23.400.000,00, Alienação Fiduciária de 
Imóvel de Propriedade da Devedora. e Patrimônio Separado. II. Retrocessão: 
Não houve retrocessão no exercício. III. Inadimplência: Durante o exercício 
fi ndo em 31 de dezembro de 2020 o percentual de inadimplência do 
CRA MOINHO IGUAÇU foi de 0% sobre o total do fl uxo de recebíveis 
vinculados a Emissão.
4. Relatórios de classifi cação de risco dos CRA emitido: O CRA MOINHO 
IGUAÇU não foi objeto de classifi cação de risco.
5. Informações Adicionais: Em concordância com as disposições norma-
tivas vigentes, cumpre esclarecer que o Auditor Independente ou Partes 
Relacionadas com o Auditor Independente da Companhia (Russell Bedford 
Brasil) não prestam qualquer tipo de serviço que não seja de auditoria externa.

Bruno Patricio Braga do Rio - Direto Presidente
Samuel Albino da Silva - Diretor de Rel. com Investidores

Balanço patrimonial em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)

Demonstração do resultado e do resultado em 31/12/2020 e 2019
(Em MR$)

Demonstração das mutações do patrimonio líquido em 31/12/2019 e 
2018 (Em MR$)

Demonstrações dos valores adicionados em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)

Demonstração dos fl uxos de caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)

Notas explicativas da Diretoria às demonstrações fi nanceiras em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)

    Nota 2020 2019    ____ ______ ______
Ativo  23.932 24.362     ______ ______     ______ ______
Circulante  21.104 23.067     ______ ______
Caixa e equivalentes de caixa 4 14 2.120
Emissão de títulos 5 20.517 20.876
Contas a receber  503 22
Impostos a recuperar  70 49
Não Circulante  2.828 1.295     ______ ______
Créditos contratuais  660 324
Empréstimos concedidos 8 2.125 926
Imobilizado/Intangível  43 45_____________________________________________________________
Passivo  23.932 24.362     ______ ______     ______ ______
Circulante  21.782 22.635     ______ ______
Direitos creditórios a pagar 7 20.517 20.876
Salários e encagos sociais  7 5
Impostos e contribuições a recolher  194 173
Dividendos a pagar 8 - 511
Outros passivos 6 1.064 1.070
Não Circulante  3 15     ______ ______
Contas a pagar 8 3 15
Patrimônio líquido 9 2.147 1.712     ______ ______
Capital social  1.358 1.358
Reserva legal  213 213
Reserva de lucros  576 141

    Nota 2020 2019    ____ ______ ______
Receita operacional líquida 10 1.760 5.052
Custo com emissão  (208) (1.152)     ______ ______
Lucro bruto  1.552 3.900     ______ ______
Despesas operacionais
Despesas de pessoal  (160) (275)
Despesas gerais e administrativas 11 (179) (448)
Despesas tributárias  (69) (103)
Serviços prestados por terceiros 12 (1.124) (1.796)
Depreciação  (16) (11)     ______ ______
Total  (1.548) (2.633)     ______ ______
Lucro antes do resultado fi nanceiro  4 1.267
Receitas fi nanceiras  152 170
Despesas fi nanceiras  (233) (259)     ______ ______
Prejuízo/Lucro antes do IR e contribuição social  (77) 1.178     ______ ______
Imposto de renda e contribuição social  - (376)     ______ ______
Prejuízo (Lucro) do exercício  (77) 802     ______ ______     ______ ______

    2020 2019    ______ ______
Prejuízo (Lucro) do exercício (77) 802
Outros resultados abrangentes - -    ______ ______
Total dos resultados abrangentes do exercício (77) 802    ______ ______    ______ ______

 Reservas de lucros _________________
    Capital Reserva Retenção Prejuízos 
    Social Legal de Lucros Acumulados Total    ______ _______ _________ ___________ _____
Saldos em 31/12/2018 1.358 203 - (604) 957
Lucro do exercício - - - 802 802
Constituição de reserva legal - 10 - (10) -
Constituição dos dividendos 
 mínimos obrigatórios - - - (47) (47)
Constituição da Reserva de lucros - - 141 (141) -    ______ _______ _________ ___________ _____
Saldos em 31/12/2019 1.358 213 141 - 1.712
Ajuste da reserva de lucro de 
 exercícios anteriores - - 459 - 459
Compensação de prejuízo com 
 dividendos mínimos obrigatórios - - - 53 53
Prejuízo do exercício - - - (77) (77)
Compensação de prejuízo 
 com reserve de lucro - - (24) 24 -    ______ _______ _________ ___________ _____
Saldos em 31/12/2020 1.358 213 576 - 2.147    ______ _______ _________ ___________ _____    ______ _______ _________ ___________ _____

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019    ______ ______
Prejuízo/Lucro do exercício (77) 802
Depreciação 16 11
Juros sobre empréstimos (98) -
Variações nos ativos e passivos
Emissão de títulos  359 20.746
Impostos a recuperar (21) 121
Créditos contratuais (336) -
Contas a receber (481) (17)
Direitos creditórios a pagar (359) (20.746)
Salários e encagos sociais 2 -
Impostos e contribuições a recolher 21 126
Contas a pagar (12) 12
Outros passivos (5) 125    ______ ______
Fluxo de caixa consumido nas (aplicado nas) 
 atividades operacionais (991) 1.180    ______ ______
Fluxos de caixa das atividades de investimento 
Imobilizado/Intangível (14) (33)    ______ ______
Fluxo de caixa consumido nas atividades de investimento (14) (33)    ______ ______
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamento 
Empréstimos e fi nanciamentos (1.101) 596    ______ ______
Caixa líquido consumido nas (aplicado nas) atividades 
 de fi nanciamento (1.101) 596    ______ ______
Redução/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (2.106) 1.743
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.120 377    ______ ______
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 14 2.120    ______ ______    ______ ______

Receita 2020 2019    ______ ______
Receita 1.941 5.052
Insumos Adquiridos de Terceiros
Custo (208) (1.152)
Materiais, energia, serviços de terceiros, outros (1.124) (1.801)
Depreciação (16) (11)    ______ ______
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade 593 2.088    ______ ______
Valor Adicionado Recebido em Transferência
Receita fi nanceira 152 170    ______ ______
Valor Adicionado Total a Distribuir 745 2.258    ______ ______    ______ ______
Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal
Remuneração direta 103 158
Outros benefícios 45 111
FGTS 12 7    ______ ______
    160 276    ______ ______
Tributos
Federais 166 635
Municipais 89 74    ______ ______
    255 709    ______ ______
Remuneração do capital de terceiros
Arrendamentos e aluguéis 62 90
Juros 149 259
Despesas bancarias 79 122    ______ ______
Outros 117 -    ______ ______
    407 471    ______ ______
Remuneração da capital próprios
Prejuízo (Lucro) do exercício (77) 802    ______ ______
    745 2.258    ______ ______    ______ ______

1. Contexto operacional: A Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários 
S.A.(“Companhia”), constituída em 19/01/2011 tem como objeto social a 
securitização de créditos. Sua sede está localizada na Avenida Rio Branco, 
181, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro/RJ, e a companhia está registrada na 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro “JUCERJA” sob o Nire nº 
33.3.0030367-7. A alteração de endereço da sede do Estado de São Paulo para 
o Rio de Janeiro foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
30/04/2012. A Companhia solicitou seu registro junto à CVM - Comissão de 
Valores Mobiliários, como emissor de valores mobiliários na categoria “B”, em 
conformidade com as disposições da Instrução CVM 480/2009, concedido em 
10/05/2012, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/RIC/Nº 012/2012. O aumento do 
Capital Social de R$1.000,00 para R$1.358.000,00 da Companhia foi deliberado 
em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2015. Até 31/12/2020, a 
Companhia mantinha as seguintes emissões de CRI e CRA em vigor: 1ª e 2ª 
Séries da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de Cédulas de Crédito 
Imobiliário (“CCI”), adquiridas do cedente VALLE Empreendimentos Imobiliários 
Ltda (“VALLE” ou “Cedente”), sendo GDC Partners Serviços Fiduciários 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda o agente fi duciário da 
operação. 3ª Série da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de 
Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”), adquiridas do cedente PRATAFORTE 
Administração e Participações S.A. (“PRATAFORTE” ou “Cedente”), sendo a 
Planner Trustee DTVM Ltda. o agente fi duciário da operação; 5ª Série da 
2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário 
(“CCI”), adquiridas do cedente SOCICAM Administração, Projetos e 
Representações Ltda (“SOCICAM” ou “Cedente”), sendo a SLW Corretora de 
Valores e Cambio Ltda o novo agente fi duciário da operação, conforme AGT do 
dia 18/05/2020. 8ª e 9ª Séries da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos 
de Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”), adquiridas do cedente SOCICAM 
Administração, Projetos e Representações Ltda (“SOCICAM” ou “Cedente”), 
sendo a Planner Corretora de Valores S.A o novo agente fi duciário da operação, 
conforme AGT do dia 17/09/2020. 10ª Séries da 2ª Emissão: securitização de 
créditos oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”), adquiridas do 
cedente Maluí Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. (“MALUÍ” ou 
“Cedente”), sendo a GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda., o agente fi duciário da operação. Empreendimentos 
Jardim Europa Alpinópolis Ltda (“Cedente 2” ou “Cedentes”) e SKY Construções 
e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa Ltda (“Cedente 3” 
ou “Cedentes”), sendo a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários o agente fi duciário da operação. 16ª e 17ª Séries da 2ª Emissão: 
securitização de créditos oriundos de Cédulas de Crédito Bancário (“CCB”) 
adquiridas do cedente Família Paulista Companhia Hipotecária (“Cedente 
CCB”) e Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”), adquiridas do cedente SPE 
Marica 1 Empreendimentos Imobiliários Ltda (“SPE Marica” ou “Cedente 
Vendas”), sendo a GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda o agente fi duciário da operação. 18ª e 19ª Séries da 
2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário 
(“CCI”) adquiridas do cedente SOCICAM ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E 
REPRESENTAÇÕES LTDA (“Socicam” ou “Cedente”), sendo a Planner 
Corretora de Valores S.A o novo agente fi duciário da operação, conforme AGT 
do dia 17/11/2020. Série única da 1ª Emissão: securitização de direitos 
creditórios do agronegócio oriundos de Cédulas de Crédito Bancário (“CCB”) 
adquiridas do cedente BANCO PAULISTA S/A (“Cedente”), emitidas pela 
PANTANAL AGRÍCOLA LTDA (“Devedora”) sendo a Planner Corretora de 
Valores S.A o novo agente fi duciário da operação, conforme AGT do dia 
25/11/2020. Série única da 2ª Emissão: securitização de direitos creditórios do 
agronegócio oriundos de Cédulas de Crédito à Exportação (“CCE”) adquiridas 
do cedente BANCO PAULISTA S/A (“Cedente”), emitidas pela COOPAVEL 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (“Devedora”) sendo a Planner Corretora 
de Valores S.A o novo agente fi duciário da operação, conforme AGT do dia 
25/11/2020. Série única da 3ª Emissão: securitização de direitos creditórios do 
agronegócio oriundos de Cédulas de Crédito à Exportação (“CCE”), adquiridas 
do cedente BANCO PAULISTA S/A (“Cedente”), emitidas pela PRIMATO 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (“Devedora”) sendo a H. Commcor 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda o agente fi duciário da 
operação. Série única da 4ª Emissão: securitização de direitos creditórios do 
agronegócio oriundos de Cédulas de Crédito à Exportação (“CCE”), adquiridas 
do cedente BANCO PAULISTA S/A (“Cedente”), emitidas pela MOINHO 
IGUAÇU AGROINDUSTRIAL S.A. (“Devedora”), sendo a H. Commcor 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda o agente fi duciário da 
operação. 2. Base de preparação das demonstrações fi nanceiras: 
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações fi nanceiras da 
Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 2.2. Base da 
mensuração: As demonstrações fi nanceiras foram preparadas utilizando o 
custo histórico como base de valor, com exceção do seguinte item material 
reconhecido nos balanços patrimoniais: (i) Instrumentos fi nanceiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e 
moeda de apresentação: Estas demonstrações fi nanceiras estão 
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as 
informações fi nanceiras apresentadas em milhares de Real foram arredondadas 
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso 
de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações fi nanceiras 
de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. A Companhia revisa suas estimativas 
e premissas de forma contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis 
são reconhecidas no exercício em que são revisadas. 2.5. Atendimento à 
instrução CVM 414/04: A instrução CVM nº 414/04 exige a divulgação das 
informações relativas aos resgates dos créditos vinculados à emissão de CRI, 
além das informações anuais independentes, por emissão de CRI sob regime 
fi duciário, previstas no art. 12 da Lei nº 9.514/97. Em atendimento a esta 
instrução vigente, divulgamos tais informações nas Notas Explicativas nº 5 e 7. 
2.6. Informações Complementares acerca da Emissão de CRI/CRA: Com a 
publicação da Instrução CVM 600 datada de 01 de agosto de 2018 que, dentre 
outras disposições, regulamenta e padroniza a divulgação das demonstrações 
contábeis fi duciárias, sendo instituídas novas instruções envolvendo 

Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio e alterados determinados dispositivos contidos em outras 
instruções normativas publicadas pela CVM, destacamos o art. 34 dessa ICVM 
que acrescentou à instrução CVM n° 480, o art. 25-A que, por sua vez, passou 
a requerer, em se tratando de companhia securitizadora, a apresentação das 
demonstrações de cada patrimônio de forma individualizada e auditadas, 
devendo ser entregues a CVM relativas a cada patrimônio separado como 
entidade que reporta informação para fi ns de elaboração de demonstrações 
fi nanceiras individuais, desde que a companhia securitizadora não tenha que 
consolidá-lo em suas demonstrações conforme as regras contábeis aplicáveis 
às sociedades anônimas. 3. Resumo das principais práticas contábeis: 
As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira 
consistente em todos os períodos apresentados nestas demonstrações 
fi nanceiras, exceto pelas reclassifi cações/ajustes feitos nos saldos 
correspondentes para estarem em conformidade com a apresentação do 
exercício corrente. 3.1. Moeda estrangeira: No atual contexto operacional, a 
Companhia não tem transações referenciadas em moeda estrangeira. 
3.2. Instrumentos fi nanceiros: Ativos fi nanceiros não-derivativos: 
Os ativos fi nanceiros são classifi cados nas categorias de valor justo por meio do 
resultado e empréstimos e recebíveis. A Companhia determina a classifi cação 
dos seus ativos fi nanceiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando 
ele se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Os ativos 
fi nanceiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no caso 
de investimentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos 
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo 
fi nanceiro. Os ativos fi nanceiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de 
caixa, conta corrente com patrimônio fi duciário, certifi cados de recebíveis 
imobiliários e outros valores a receber. Os passivos fi nanceiros são 
representados pelos dividendos a pagar, direitos creditórios a pagar e outras 
contas a pagar. 3.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa são recursos bancários, em espécie ou aplicações fi nanceiras de curto 
prazo, de alta liquidez que são prontamente conversíveis em montante 
conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignifi cante risco de mudança 
de valor. A aplicação é considerada de curto prazo quando possui vencimento 
de três meses ou menos, a contar da data da aquisição. 3.4. Certifi cados de 
recebíveis imobiliários: São representados por certifi cados de recebíveis 
imobiliários emitidos a partir de direitos creditórios adquiridos de operação de 
cessão créditos imobiliários com a coobrigação do cedente. São registrados 
pelo seu valor de aquisição e emitidos por seu valor de captação, acrescidos 
dos rendimentos e/ou encargos auferidos até a data de encerramento do 
balanço, os quais não são incorporados ao resultado e ao patrimônio da 
Companhia, por se constituírem em patrimônio em separado nos termos da Lei 
n° 9.514/97, e controlados individualmente por projeto.Caso haja créditos com 
liquidação duvidosa, tais créditos podem ser devolvidos às empresas de quem 
a Companhia os comprou ou pode haver a troca dos mesmos por outros, de 
acordo com as condições de coobrigação dos contratos de compra de 
recebíveis, não sendo aplicável, portanto, a provisão para créditos de liquidação 
duvidosa. 3.5. Passivos fi nanceiros e não-derivativos: Passivos fi nanceiros 
são classifi cados como passivos fi nanceiros a valor justo por meio do resultado 
e passivos fi nanceiros a custo amortizado. A Companhia determina a 
classifi cação dos seus passivos fi nanceiros no momento do seu reconhecimento 
inicial. O passivo fi nanceiro da Companhia inclui os direitos creditórios a pagar 
e outros valores a pagar. Os instrumentos fi nanceiros somente são reconhecidos 
a partir da data em que a Companhia se torna parte das disposições contratuais 
dos mesmos. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor 
justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à 
sua aquisição ou emissão, quando aplicável. Sua mensuração subsequente 
ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas e 
características de cada tipo de ativos e passivos fi nanceiros. 3.6. Capital 
social: Ações ordinárias são classifi cadas como patrimônio líquido. Custos 
adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são 
reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquidos de quaisquer 
efeitos tributários. Os dividendos mínimos obrigatórios conforme defi nido em 
estatuto são reconhecidos como passivo circulante. 3.7. Outros ativos e 
passivos circulantes e não circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço 
patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão 
gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a 
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são 
registradas em função de evento passado, quando a Companhia tem uma 
obrigação legal ou construtiva presente que possa ser estimada de maneira 
confi ável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a 
obrigação, tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
3.8. Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado em 
conformidade com o regime contábil da competência do exercício. As receitas, 
despesas e custos incluem os rendimentos, os encargos e as variações 
monetárias que foram calculados com base em índices ou taxas ofi ciais e que 
incidem sobre os ativos e passivos circulantes e não circulantes. Quando 
aplicável, incluem os ajustes de valor de mercado e/ou de realização. O ágio e 
o deságio apurados na compra dos recebíveis são apropriados ao resultado do 
exercício da operação de acordo com o fl uxo de recebimento dos recebíveis. 
3.9. Imposto de renda e contribuição social: A provisão para imposto de 
renda, quando aplicável, é constituída com base no lucro real (tributável) à 
alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% e a provisão para contribuição 
social à alíquota de 9%, conforme legislação em vigor.
4. Caixa e equivalentes de caixa: 2020 2019    ____ _____
Bancos 14 55
Aplicação fi nanceira Premium DI Referenciado - 5
Aplicação fi nanceira Artemis FI Renda Fixa Crédito Privado (a) - 2.060    ____ _____
    14 2.120    ____ _____    ____ _____
(a) Aplicação Fundo Artemis FI Renda Fixa Crédito Privado pertencente 
à Gestora SFI Investimentos Ltda. 5. Emissão de títulos - CRI 2ª emissão: 
Saldo representa os certifi cados de recebíveis imobiliários emitidos a partir de 
recebíveis imobiliários adquiridos dos cedentes VALLE, SOCICAM IV, SKY e 
SPE MARICÁ 1 - “PRÓ LOTES”, registrados pelo valor de aquisição e emitidos 
por seu valor de captação, acrescidos dos rendimentos e/ou encargos.

Cedente Tipo Qtd. Disponivel p/ Venda Saldo Atualizado __________________ __________ _____________________ _______________
VALLE - CRI 37 Subordinado 37 9.943
SOCICAM IV - CRI 27 Subordinado 21 7.138
SKY CRI 3 Subordinado 3 1.185
PRO-LOTES - CRI 83 Subordinado 83 2.251     _____________________ _______________
Total  144 20.517     _____________________ _______________     _____________________ _______________
6. Outros passivos: 2020 2019    _____ _____
Fornecedores 4 8
Empréstimo Itaú - Conta Vinculada (a) 680 665
Adiantamentos Patrimônios de Afetação 234 120
Outros 146 277    _____ _____
    1.064 1.070    _____ _____    _____ _____
(a) Utilização de limite de crédito disponibilizado pelo banco Itaú em conta 
corrente, conforme Cédula de Crédito Bancário (CCB). Os encargos estão 
sendo pagos mensalmente. 7. Direitos Creditórios a pagar: Valor a pagar 
pela aquisição dos recebíveis imobiliários, representados pelas cédulas de 
crédito imobiliário, objeto do lastro dos certifi cados de créditos imobiliários da 
2ª Emissão das Operações Valle, Socicam IV, SKY e SPE Maricá 1 (Pró Lotes).
Cedente Tipo Qtd. Disponivel p/ Venda Saldo Atualizado __________________ __________ _____________________ _______________
VALLE - CRI 37 Subordinado 37 9.943
SOCICAM IV - CRI 27 Subordinado 21 7.138
SKY CRI 3 Subordinado 3 1.185
PRO-LOTES - CRI 83 Subordinado 83 2.251     _____________________ _______________
Total  144 20.517     _____________________ _______________     _____________________ _______________
8. Partes relacionadas: Em 31/12/2020, os saldos com partes relacionadas 
eram os seguintes:
Ativo 2020 2019    _____ _____
Empréstimos Concedidos 2.125 926    _____ _____
    2.125 926    _____ _____    _____ _____
Passivo 2020 2019    _____ _____
Dividendos a pagar - 511    _____ _____
    - 511    _____ _____    _____ _____
    2020 2019    _____ _____
Contas a pagar 3 15    _____ _____
    3 15    _____ _____    _____ _____
9. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social está dividido em 
1.358 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, no montante de R$ 1, 
totalmente integralizado. b. Reserva legal: Constituída na forma estabelecida 
na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e no Estatuto Social da Companhia, 
respeitando o percentual mínimo de 5% do lucro do líquido e o percentual 
máximo 20% do Capital Social da Companhia. c. Reserva de retenção de 
lucros: Representa a parcela do lucro apurado em 2019, após a constituição 
da Reserva legal e dividendo mínimo obrigatório, sem destinação específi ca, 
e ainda não distribuída, que será submetida à aprovação em Assembleia. 
d. Dividendos: Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo 
mínimo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, 
calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Em 31/12/2020, o saldo 
de dividendos mínimos obrigatórios de exercícios anteriores foi transferido ao 
patrimônio líquido, devido a sua não distribuição ao longo deste exercício. 
10. Receita operacional líquida: 2020 2019    _____ _____
Receitas de estruturação 1.941 5.384
Pis (13) (36)
Cofi ns (79) (222)
ISS (89) (74)    _____ _____
    1.760 5.052    _____ _____    _____ _____
11. Despesas gerais e administrativas: 2020 2019    _____ _____
Aluguel (62) (99)
Telefonia e informática (55) (43)
Despesas de viagem (50) (209)
Serviços administrativos (4) (81)
Outras despesas (8) (16)    _____ _____
    (179) (448)    _____ _____    _____ _____
12, Serviços prestados por terceiros: 2020 2019    ______ ______
Publicações (51) (1)
Assessorias e Consultorias (357) (418)
Cursos e treinamentos (5) (5)
Seguros (8) (5)
Informática (25) (28)
Outros serviços (678) (1.339)    ______ ______
    (1.124) (1.796)    ______ ______
13. Instrumentos fi nanceiros e gerenciamento de risco: Os valores de 
realização estimados de ativos e passivos fi nanceiros da Companhia foram 
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias 
apropriadas de avaliações. A administração desses instrumentos é efetuada 
por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e 
segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente 
das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não 
efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros 
ativos de risco. A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, 
em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os principais instrumentos 
fi nanceiros usualmente utilizados pela Companhia são bancos e operações 
compromissadas, em condições normais de mercado, reconhecidos pelos 
critérios descritos na Nota Explicativa nº 4. a. Risco de crédito: Decorre da 
possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de 
suas contrapartes ou de instituições fi nanceiras depositárias de recursos ou de 
investimentos fi nanceiros. Em 31/12/2020 e 31/12/2019, os principais saldos 
expostos a riscos de créditos são caixa e equivalentes de caixa, emissão de 
títulos e outros valores a receber conforme demonstrado no balanço patrimonial. 
A Companhia monitora permanentemente os níveis de endividamento de 
acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de exigências previstas 
em contratos de CRI. 14. Contingências: A Companhia, com base na 
avaliação de seus assessores legais, não tem conhecimento de ações judiciais 
classifi cadas como perda provável, sejam de natureza trabalhista, tributária 
ou cível, que devessem estar registrados nas demonstrações fi nanceiras em 
31/12/2020 e 31/12/2019. A contingência com prognóstico de perda possível 
está classifi cada como ação cível, cujo valor atualizado está em R$ 25.005,24 
(vinte e cinco mil, cinco reais e vinte e quatro centavos). Adicionalmente, a 
Companhia foi citada como devedora solidária em processo trabalhista de 
outra Empresa do Grupo, no valor de R$ 64.027,14, com classifi cação de 
perda possível. 15. Informações complementares - Pandemia do novo 
Coronavírus: A administração da Companhia, visando prestar as informações 
necessárias aos seus parceiros, investidores e acionistas, entende que, 
no momento, a crise ocasionada pela Pandemia da COVID19, não tem 
impacto relevante nos negócios da Companhia ou na geração de receitas 
recorrentes. Contudo, passado o período de quarentena social, a empresa 
retomou suas atividades presenciais e adotou todas as medidas necessárias 
de prevenção, conforme determinado pelos Órgãos Governamentais, como 
forma de preservar a saúde de seus colaboradores, evitando assim, qualquer 
risco para sua equipe. A Companhia orientou, também, seus fornecedores 
a adotarem as medidas indicadas pelos Órgãos Governamentais. Caso a 
situação mude, a Companhia irá reavaliar e informar pelos meios adequados, 
caso sejam necessárias ações ou providências para mitigar os impactos da 
crise em nossos negócios. 16. Eventos subsequentes: Em 19/03/2021, foi 
resgatado o saldo do CRI Anglo, no valor de R$ 19.201.533,95, de acordo com 
a Ata da Assembleia de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
da 3ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de recebíveis Imobiliários 
S.A., realizada em 18/03/2021, encerrando-se, portanto, a operação deste 
Patrimônio de Afetação. De acordo com a Ata de Reunião da Diretoria, datada 
de 22/03/2021, foi aprovado e ratifi cado a emissão dos seguintes Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio 
(CRA): CRI Socicam VI, CRI Five Senses e CRA Maré.

continua...
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Bruno Patrício Braga do Rio - Diretor Presidente
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Acionistas da Reit Securitizadora De Recebíveis Imobiliários S.A. - Rio 
de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da REIT 
SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e fi nanceira da Companhia em 31/12/2020, o desempenho 
de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais 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 sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria 
são aqueles que, em nosso julgamento profi ssional, foram os mais signifi cativos 
em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no 
contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na 
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, 
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Existência, 
precisão e valorização dos recebíveis que servem de lastro para os 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) e Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócios (“CRAs”): A Companhia é requerida a manter 
controle individual e independente de cada um dos patrimônios separados, por 
emissão de certifi cados de recebíveis em que foram instituídos o regime 
fi duciário, conforme estabelecido na legislação e dispositivos que regulam as 
demonstrações contábeis fi duciárias. A Companhia é responsável ainda por 
gerenciar o recebimento desses ativos, bem como o pagamento dos CRIs e 
CRAs em conexão às suas obrigações com o agente fi duciário, legitimado a 
praticar todos os atos necessários à proteção dos direitos dos investidores. 
Devido à relevância dos montantes envolvidos e à necessidade de controles 
adequados para o gerenciamento do registro, atualização e baixa da carteira de 
recebíveis imobiliários, bem como os CRIs associados, considerando esse 
assunto signifi cativo para nossa auditoria. Nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros:  • Análise e recálculo da posição em 31/12/2020 dos 
contratos de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócios (CRAs) emitidos durante o exercício em questão; 
• Confi rmação por meio de circularização dos saldos bancários junto às 
instituições fi nanceiras; • Confi rmação dos preços unitários dos Certifi cados de 
Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Certifi cados de Recebíveis do Agronegócios 
(CRAs) através de confi rmação por meio de circularização junto aos agentes 
fi duciários ou da consulta ao site dos mesmos; • Comparação e recálculo dos 
patrimônios separados com base nos preços unitários informados pelos agentes 
fi duciários nas confi rmações recebidas ou confi rmados através de consulta ao 
site com os registros contábeis individualizados dos patrimônios separados; 
• Confi rmação da liquidação fi nanceira de operações de pagamento de 
subscrição de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócios (CRAs) emitidos e de juros, amortização e 
amortização extraordinária ocorridos durante o exercício, através dos extratos 

bancários;  • Comparação dos dados contratuais de taxa de juros, índice de 
atualização e prazos de recebimento/pagamento com as informações utilizadas 
nas memórias de cálculo do contas a receber e a pagar, respectivamente. 
Com base na abordagem de nossa auditoria e nos procedimentos efetuados, 
entendemos que os critérios e premissas adotados pela Companhia para 
reconhecimento dos CRIs e Certifi cados de Recebíveis do Agronegócios 
(CRAs) foram adequados no contexto das demonstrações contábeis tomadas 
em conjunto. Outros assuntos: Demonstração do Valor Adicionado: 
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício fi ndo em 
31/12/2020, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, 
e apresentada como informação suplementar para fi ns de IFRS, foi submetida 
a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essa demonstração foi conciliada com as demonstrações 
contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo 
estão de acordo com os critérios defi nidos na NBC TG 09 - Demonstração do 
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi 
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os 
critérios defi nidos nessa Norma e são consistentes em relação às demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da 
companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 
não abrange o Relatório da Administração e não expressaremos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração, quando ele nos for disponibilizado, e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, quando lermos o Relatório da 
Administração, nós concluirmos que há distorção relevante nesse relatório, 
temos que comunicar a questão aos responsáveis pela governança. Não temos 
nada a relatar a esse respeito. Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações contábeis: A administração é a 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos 
controles internos que ela determinou como necessário para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a administração é a responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, 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 infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 

decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente 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, falsifi cação, omissão ou 
representações falsas intencionais; • Obtivemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Companhia; 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação 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 contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada; • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente referente 
às informações fi nanceiras das entidades ou atividades de negócio para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequen-
temente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais 
defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante 
nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os 
requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela 
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 
signifi cativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e 
que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que 
lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, 
em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve 
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público. São Paulo, 31/03/2021. 
Russell Bedford Brasil - Auditores Independentes S/S - 2 CRC RS 5.460/O-0 
“T” SP; Roger Maciel de Oliveira - Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 “T” SP - 
Sócio Responsável Técnico.
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Três perguntas: a abertura de capital da Coinbase na Nasdaq
Por Jorge Priori

A Coinbase, maior 
exchange (corre-
tora) de criptomo-

edas do mundo, iniciou a 
negociação de suas ações 
(COIN) na Nasdaq. Suas 
ações, precificadas a US$ 
250, abriram a US$ 381, 
atingiram a máxima de US$ 
429,54 e recuaram até atin-
gir a mínima de US$ 310. 
No fechamento dessa ma-
téria, as ações eram nego-
ciadas acima dos US$ 330. 
Logicamente, será necessá-
rio mais tempo para avaliar 
o comportamento de suas 
ações com consistência. A 
Coinbase foi fundada em 
2012 em São Francisco, Ca-
lifórnia, negociou US$ 335 
bilhões no último trimestre 
e possui US$ 223 bilhões 
de ativos na sua plataforma. 
Seus números são impres-
sionantes.

Para entendermos me-
lhor esse processo, con-
versamos com o advogado 
Eduardo Guerra, sócio do 
escritório GuerraBatista 
Associados, especialista em 
direito de criptoativos, so-
bre a importância da abertu-
ra de capital da Coinbase, se 

já existem outras exchanges 
com ações negociadas nas 
bolsas americanas, e se ele 
acredita que nos próximos 
anos nós veremos empresas 
brasileiras de criptoativos 
abrindo capital na B3.

Qual a importância da 
abertura de capital da 
Coinbase?

A abertura de capital da 
Coinbase significa uma to-
tal ruptura com os padrões 
atuais de IPO de empresas 
tradicionais e de tecnologia, 
e pode pavimentar um lon-
go caminho para as revolu-
cionárias criptomoedas, que 
até o presente momento 
ainda não gozavam de tanta 
credibilidade e de quase ne-
nhuma regulação por parte 
das autoridades monetárias 
mundiais e locais.

Vale dizer ainda que a co-
mercialização de criptoati-
vo (criptomoedas, etokens, 
smart contract), tanto para 
as pessoas físicas quanto 
para as empresas, que fun-
damenta todo o seu negó-
cio, ainda é considerado 
uma disrupção total com o 
tradicional sistema financei-
ro existente, garantido aos 
seus adquirentes, além de 
opções rentáveis de investi-

mento, um seguro meio de 
pagamento alternativo aos 
atuais padrões monetários.

Uma empresa com valor 
aproximado de US$ 140 
bilhões, como a Coinba-
se, insere no mercado uma 
nova “corrida ao ouro” das 
demais empresas que atuam 
neste mercado de criptoa-
tivos, isto porque o IPO é 
uma excelente alternativa de 
captação de recursos para 
investimento em seu desen-
volvimento e crescimento.

Devemos levar em con-
ta que a Coinbase chamou 
atenção para um tema que 
há tempos vem circulando 
nas mídias sociais especiali-
zadas: trata-se da utilização 
de criptoativos, que repre-
sentam novas modalidades 
monetárias e de transações 
financeiras absolutamen-
te desregulamentadas (sem 
controle de uma autoridade 
monetária), através de siste-
mas informáticos que, além 
de oferecerem segurança e 
inviolabilidade da informa-
ção (blockchain), também in-
tegram a comunidade digital 
de forma livre e democrática 
para participarem do sistema 
de validação e de criação de 
valor para a nova cadeia fi-
nanceira criada (Nodes).

Com certeza, por ser pio-
neira do setor para este ti-
po de transação, temos que, 
com o sucesso de seu lança-
mento da Nasdaq, teremos 
aberto um amplo caminho 
para as demais empresas de 
criptoativos.

Esta etapa conquistada 
pela Coinbase representa 
“um pequeno passo para a 
sociedade, mas um grande 
salto para toda a humanida-
de” parafraseando o astro-
nauta Neil Armstrong ao 
chegar a Lua. A criptoeco-
nomia oferece uma opor-
tunidade inguiável para a 
humanidade adotar novos 
padrões e sistemas mone-
tários que permitam maior 
inclusão social, baixo custo 
operacional, de forma ab-
solutamente descentraliza-
da, quer seja do controle 
autoritário de governos ab-
solutistas, quer seja de um 
arrocho regulatório impos-
to por governos que sob a 
bandeira de oferecer maior 
segurança jurídica a seus ci-
dadãos, privam uma socie-
dade inteira de sua liberdade 
de agir, pensar e administrar 
seus ativos, submetendo-
-os um controle excessivo, 
repressivo, por que não di-
zer retrógrado e até mesmo 

contraproducente a melhor 
distribuição de riquezas no 
mundo e a sua livre gestão 
pelo indivíduo.

Já existem outras ex-
changes nas bolsas ame-
ricanas?

Não, atualmente a Coin-
base é a primeira. Na ver-
dade, existem poucas em-
presas confiáveis que atuam 
na função de exchange do 
setor, oferecendo credibili-
dade no atendimento a seus 
clientes desde a aquisição 
de criptoativos, quanto cus-
tódia de carteiras digitais 
(wallets), operações finan-
ceiras descentralizadas (De-
FI), locação de criptoativos 
(leasing), além dos demais 
serviços financeiros ofere-
cidos por uma Fintech. Ho-
je a Coinbase atende apro-
ximadamente a 56 milhões 
de usuários verificados, 7 
mil instituições e 115 mil 
parceiros de ecossistemas 
em mais de 100 países, atin-
gindo um resultado de US$ 
1,1 bilhão em lucro líquido 
em 2020.

Você acredita que pode 
haver empresas brasilei-
ras de criptoativos abrin-
do capital na B3 nos pró-

ximos anos?
Sem dúvida alguma. 

Atualmente, no Brasil, não 
contamos com mais de 2 
dezenas de exchanges que 
disputam este mercado dis-
ruptivo entre os primeiros 
operadores e investidores 
do mercado de criptoativos. 
Já existem anúncios de que 
uma delas, a Mercado Bi-
tcoin, esteja aguardando a 
análise do impacto do IPO 
da Coinbase na Nasdaq, pa-
ra testar o mesmo modelo 
no Brasil através da aber-
tura de capital junto à B3. 
Cogita-se até mesmo que 
já tenha contratado seus 
assessores financeiros para 
esta operação, que não tem 
nada de simples, dada a so-
fisticação e alta regulamen-
tação do procedimento pela 
Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM).

Criada em 2013, a Mer-
cado Bitcoin é mais uma 
exchange com grande expe-
riência no mercado, sendo 
a primeira empresa a reali-
zar transações de bitcoin na 
América Latina e a oferecer 
ATMs de bitcoin no Brasil. 
As criptomoedas negocia-
das são BTC, ETH, XRP, 
LTC, Link, CHZ, PAXG, 
WIBX, USDC e BCH.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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COLLETT & SONS S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
CNPJ/MF: 33.163.924/0001-68

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores acionistas, Em cumprimento às disposições Estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020 da Companhia COLLETT & SONS S.A. Engenharia, Comércio e Indústria, RJ, 05 de abril de 2021.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 (Em R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 (Em R$)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 (Em R$)
ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa  2.905.207  5.140.407 
Adiantamentos Fornecedores  1.106.072  1.105.640 
Faturas a Receber  125.792  125.791 
Impostos a Recuperar  2.519.269  2.498.884 
Créditos com Partes Relacionadas  243.838  2.616.712 
Outros Créditos  23.807  18.804 
Total do Ativo Circulante  6.923.985 11.506.238 
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo 
Depósitos Judiciais  1.704.395  1.588.470 
Investimentos  27.451  27.451 
Imobilizado  1.668.992  1.668.992 
Intangível  5.130  5.130 
Total do Ativo Não Circulante  3.405.969  3.290.044 

TOTAL DO ATIVO 10.329.954 14.796.282 

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores  669.927  650.934 
Impostos e Contribuições a Recolher  143.764  159.033 
Salários e Encargos Sociais  138.561  133.866 
Outras Obrigações  1.013.715  891.203 
Total do Passivo Circulante  1.965.966  1.835.036 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Impostos Diferidos  108.251  108.251 
Obrigações com Consorciados  1.021.576  3.241.122 
Total do Passivo Não Circulante  1.129.827  3.349.373 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social  20.600.000  20.600.000 
Reservas de lucros -  - 
Lucros Acumulados  -  - 
Reservas  -  - 
Prejuízos Acumulados (10.988.128) (6.052.396)
Resultado do Período  (2.377.712) (4.935.732)
Reserva p/Futuro Aumento de Capital  -  - 
Total do Patrimônio Líquido  7.234.161  9.611.873 
TOTAL DO PASSIVO  10.329.954  14.796.282 

31/12/2020 31/12/2019
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA  -  7.377.989 
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  -  (574.526)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  -  6.803.463 
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (1.100.743) (10.475.983)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (1.100.743)  (3.672.520)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (1.370.036)  (1.767.441)
(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS 
OPERACIONAIS  - 
(=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO 
FINANCEIRO

 
(2.470.779)  (5.439.961)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO  93.068  494.543 
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS  -  9.686 
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL (2.377.712)  (4.935.732)
(-) IMPOSTO DE RENDA
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(=) RESULTADO DO PERÍODO (2.377.712)  (4.935.732)
LUCRO POR AÇÃO  (8)  (18)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (2.377.712) (4.935.732)
Aumento (Redução) das Contas dos Grupos de 
Ativo e Passivo
Contas a receber  (0)  4.771.884 
Impostos recuperar  (20.385)  (122.419)
Outros ativos  2.251.514  1.836.933 
Fornecedores  18.993 (1.770.763)
Salários e encargos sociais  4.695  (377.465)
Obrigações tributárias  (15.269)  (243.980)
Outros passivos (2.097.035) (1.631.294)
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais (2.235.198) (2.472.836)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos 2020 2019
Aumento Imobilizado  (0)  64.596 
Caixa líquido proveniente das atividades de 
investimentos  (0)  64.596 
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos 2020 2019
Aumento de Capital Social  -  - 
Dividendos Pagos  -  - 
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos  -  - 
Redução (Aumento) de caixa e equivalentes de caixa (2.235.199) (2.408.240)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  5.140.407  7.548.647 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  2.905.207  5.140.407 
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FINDOS EM 31/12/2020 - (EM R$)

Eventos

Capital 
Social 

Integrali-
zado

Reservas 
de Lucros

Lucros 
Acumula-

dos

Prejuízos 
Acumula-

dos  Total 
Saldos em 
31/12/2019  20.600.000 (2.377.712) (2.377.712) (10.988.127) 9.611.873 
Lucro Líquido do 
Exercício - - -  -  - 
Saldos em 
31/12/2020  20.600.000 - - (13.365.839) 7.234.161 
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 
e 2019 (EM REAIS): 1 - Contexto Operacional: A COLLETT & SONS S/A - 
ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA têm por principal objeto social, 
o desenvolvimento de atividades relacionadas à área de construção civil, 
dedicando-se particularmente aos segmentos da construção pesada e sanea-
mento. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações 
Contábeis foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), 
e as alterações produzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, assim como, 
os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), exigidos para as Demonstrações Contábeis 
encerradas em 31 de Dezembro de 2020. 3 - Principais Práticas Contábeis: 

A) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem os montantes de caixa, e os fundos 
disponíveis em contas bancárias de livre movimentação, registrados ao custo, 
cujo risco de mudança em seu valor é insignificante. B) Contas a Receber: As 
Contas a Receber são registradas no balanço pelo valor nominal dos títulos 
representativos de seus créditos. C) Imposto de Renda e Contribuição Social: 
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente tendo como 
regime de apuração o Lucro real. D) Apuração e Destinação do Resultado: As 
receitas são oriundas de obras realizadas por empreitada e por administração, 
sendo o reconhecimento das mesmas efetuados na medida da execução física 
de cada obra. O Estatuto prevê que os lucros líquidos dos exercícios apurados, 
serão destinados 5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o 
limite de 20% (vinte por cento) do Capital Social e 20% (vinte por cento), no 
mínimo, à distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório, podendo a 
Assembléia Geral deliberar distribuição a menor ou a retenção de todo o Lucro. 
RJ, 31/12/2020.
John Clark Andrade Correa - Diretor Superintendente - CPF: 426.612.852-
53,  Moysés Santiago Pimentel Bisneto - Diretor - CPF: 656.163.673-20,

Ademir de Carvalho Vale Junior
Contador:  CRC-RJ. 070.545/O-7 - CPF.: 021.452.427-24

JHC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 06.193.933/0001-29

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. e ao 
público em geral as Demonstrações Financeiras, com as respectivas Notas Explicativas referentes aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019. 

Rio de Janeiro - RJ, 31/03/2021. A Diretoria

José Herculano da Cruz Filho - Diretor Presidente. João Batista da Cruz - Diretor Superintendente. Lúcia de Fátima Rezende - Técnico Contábil - CRC - MG 30873/0-2.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais Mil)
ATIVO 2020 2019
Circulante ...................................................................... 432 630
Disponível ....................................................................... 30 423
Contas a Receber Clientes............................................. 400 207
Impostos a Recuperar .................................................... 2 –
Não Circulante .............................................................. 43.684 36.925
Mútuos Empresas Controladas ...................................... 4.556 1.742
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ............. 3.870 –
Investimentos ................................................................. 21.575 20.525
Imobilizado ..................................................................... 15.531 15.463
(–) Depreciação .............................................................. (1.848) (805)
Total do Ativo ................................................................ 44.116 37.555
PASSIVO 2020 2019
Circulante ...................................................................... 180 988
Fornecedores ................................................................. – 877
Impostos a Pagar ........................................................... 180 111
Não Circulante .............................................................. 7.702 4.975
Créditos de acionistas .................................................... – 57
Adiantamento para futuro aumento de Capital ............... 7.702 4.918
Patrimônio Líquido ....................................................... 36.234 31.592
Capital Social.................................................................. 14.345 9.428
Reserva de Capital ......................................................... 18.467 18.468
Reserva Lucros p/ Expansão ......................................... 3.422 3.696
Total do Passivo ........................................................... 44.116 37.555

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2020 E 2019 
(Em Reais Mil)

2020 2019
Receita Operacional Bruta ............................................. 4.791 2.814
(-) Impostos s/ Receita ................................................... (175) (103)
Receita Operacional Líquida .......................................... 4.616 2.711
Equivalência Patrimonial ................................................ (2.725) (1.707)
Despesas Operacionais ................................................. (1.291) (770)
Receita Financeira / Despesas....................................... (11) (1)
Outras Receitas não Operacionais................................. 68 –
Resultado Antes das Provisões ...................................... 657 (233)
Provisão p/ IRPJ - Lucro Presumido .............................. (359) (201)
Provisão p/ CSLL - Lucro Presumido ............................. (138) (81)
Lucro do Exercício ....................................................... 160 (49)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais Mil)

Ca-
pital 

Social

Reser-
va de 
Rea-

valia-
ção

Re-
serva 
Legal

Reserva 
de Lu-

cros Para 
Expansão

Resul-
tados  

Acumu-
lados

Patri-
mônio 

Líquido
Saldos em 31/12/2018 9.428 14.925 – 4.179 – 28.532
Ajustes de Avaliação
 Patrimonial..................... – 3.541 – – – 3.541
Resultado do Exercício... – – – (49) – (49)
Ajustes do Exercício
 Anterior .......................... – – – (434) – (434)
Saldos em 31/12/2019... 9.428 18.466 – 3.696 – 31.590
Aumento do Capital conf.
 AGO/AGE de 25/06/2020 4.917 – – – – 4.917
Resultado do Exercício... – – – 160 – 160
Ajustes do Exercício
 Anterior .......................... – 1 – (434) – (433)
Saldos em 31/12/2020... 14.345 18.467 – 3.422 – 36.234

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais Mil)
Atividades Operacionais 2020 2019
Lucro (Prejuízo) do Exercício ......................................... 160 (49)
Equivalência Patrimonial ................................................ 2.725 1.707
Depreciação ................................................................... 1.108 634
(Aumento) Redução nos Ativos
Contas a Receber........................................................... (195) (182)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar
Contas a Pagar............................................................... (808) 1.008
Ajustes do Exercício Anterior.......................................... (435) (434)
Créditos de Acionistas .................................................... 2.727 –
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais ........... 5.282 2.684
Atividades de Investimentos
Aquisição de Investimentos ............................................ (3.840) (1.767)

2020 2019
Mútuo em Controlada ..................................................... (6.684) (1.465)
Imobilizado ..................................................................... (68) (2.592)
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos ..... (10.592) (5.824)
Atividades de Financiamentos
Cisão Parcial - Transferência do Patrimônio líquido....... – –
Aumento de Capital ........................................................ 4.917 –
Ajustes de Avaliação Patrimonial ................................... – 3.541
Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamento .... 4.917 401
Aumento (Redução) nas Disponibilidades de
 Caixa e Equivalente (393) 401
Caixa e Equivalente no início do Exercício .................... 423 22
Caixa e Equivalente no fim do Exercício ........................ 30 423

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 
31/12/2020 - Nota 1 - Constituição: A Companhia foi constituída em 26 de março 
de 2004, tendo como objetivo reunir as participações societárias de todas as 
empresas do grupo. Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: 
As demonstrações contábeis da empresa foram elaboradas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais estão em consonância 
com as Leis nº 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, onde: (a) As receitas e despesas 
são apropriadas pelo regime de competência mensal; (b) No corrente exercício a 
Companhia reconheceu contabilmente o ajuste sobre o investimento na empresa 
controlada. (c) As taxas de depreciação são apropriadas de conformidade pelo 

tempo de vida útil dos bens. (d) A Companhia optou em manter a Reserva de Reavaliação constituída sobre os bens do Ativo Imobilizado. (e) No ano de 2019, a 
Companhia acrescentou às suas atividades sociais a locação de veículos automotores, reboques e outros equipamentos. Nota 3 - Capital Social: Por deliberação 
dos acionistas através de AGO/AGE de 25/06/2020, o capital social foi aumentado em R$ 4.917.402,00, passando de R$ 9.427.598,00, para R$ 14.345.000,00. 
O capital social em 31/12/2020 é de R$ 14.345.000,00, representado por 4.475.580 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

JOSÉ HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S.A.
CNPJ Nº 17.799.438/0001-84

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. e ao público em geral 
as Demonstrações Financeiras, com as respectivas Notas Explicativas referentes aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019. Três Rios - RJ, 31/03/2021. A Diretoria.

José Herculano da Cruz Filho - Diretor Presidente. João Batista da Cruz - Diretor Superintendente. Lúcia de Fátima Rezende - Técnico Contábil - CRC - MG 30873/0-2

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais Mil)
ATIVO 2020 2019
Circulante ...................................................................... 17.536 16.775
 Disponível ...................................................................... 164 18
 Duplicatas a Receber .................................................... 11.098 10.284
 Impostos a Recuperar ................................................... 5.010 5.327
 Despesas Antecipadas .................................................. 780 955
 Adiantamentos ............................................................... 8 3
 Outros ............................................................................ 476 188
Não Circulante .............................................................. 26.588 23.785
 Realizável a Longo Prazo.............................................. 1.818 1.668
 Investimentos ................................................................ 16 15
 Imobilizado .................................................................... 110.130 105.840
 (–) Depreciações ........................................................... (85.466) (83.828)
 Intangível ....................................................................... 90 90
Total do Ativo ................................................................ 44.124 40.560
PASSIVO 2020 2019
Circulante ...................................................................... 9.693 9.405
 Fornecedores ................................................................ 1.631 1.685
 Credores Diversos ......................................................... 759 –
 Impostos a Pagar .......................................................... 605 733
 Obrigações Sociais........................................................ 326 522
 Empréstimos e Financiamentos .................................... 6.358 6.465
 Adiantamentos ............................................................... 14 –
Não Circulante .............................................................. 12.856 10.629
 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital............. 3.869 3.776
 Créditos de Pessoas Ligadas ........................................ 4.556 1.741
 Receitas Diferidas ......................................................... 4.431 5.112
Patrimônio Líquido ....................................................... 21.575 20.526
 Capital Social................................................................. 33.501 29.726
Ajuste de Avaliação Patrimonial ..................................... 8.301 8.301
Prejuízos Acumulados .................................................... (17.501) (17.173)
Resultado do Exercício................................................... (2.726) (328)
Total do Passivo ........................................................... 44.124 40.560

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais Mil)
2020 2019

Receita Operacional Bruta ............................................. 90.946 95.843
(–) Impostos s/ Receita................................................... (18.422) (19.486)
(–) Descontos e Cancelamentos .................................... (158) (375)
Receita Operacional Líquida ....................................... 72.366 75.982
(–) Custos Operacionais ................................................. (66.016) (68.215)
Resultado Operacional Bruto ...................................... 6.350 7.767
Despesas Operacionais ................................................. (11.409) (12.268)
Resultado Financeiro Líquido ......................................... (394) (170)
Resultado Operacional Líquido .................................. (5.453) (4.671)
Receitas e Despesas não Operacionais ........................ 2.727 4.356
Resultado antes das Provisões ...................................... (2.726) (315)
(–) Provisão para Imposto de Renda.............................. – (8)
(–) Provisão para Contribuição Social Lucro .................. – (5)
Resultado Líquido do Exercício .................................. (2.726) (328)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais Mil)

Ca-
pital 

Social

Outras 
Reser-

vas

Prejuízos 
Acumu-

lados

Patri-
mônio 

Líquido
Saldo em 31/12/2018 .........................................23.398 8.301 (15.793) 15.906
 Cisão Parcial - AGE de 07/06/2019 .................. (60) – – (60)
 Aumento do Capital Social - AGE de 07/06/2019 6.388 – – 6.388
 Ajustes dos Anos Anteriores .............................. – – (1.380) (1.380)
 Prejuízo do Exercício ......................................... – – (328) (328)
Saldo em 31/12/2019 .........................................29.726 8.301 (17.501) 20.526
 Aumento do Capital Social - AGE de 25/06/ 2020 3.775 – – 3.775
 Prejuízo do Exercício ......................................... – – (2.726) (2.726)
Saldo em 31/12/2020 .........................................33.501 8.301 (20.227) 21.575

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2020 E 2019 
(Em Reais Mil)

Atividades Operacionais 2020 2019
 Lucro (Prejuízo) do Exercício .................................................... (2.726) (328)
 Depreciação/Amortização ......................................................... 4.404 –
(Aumento) Redução nos Ativos
 Contas a Receber...................................................................... (671) (637)
 Outros Ativos não Circulantes ................................................... (151) 1.204
Aumento (Redução) em Contas a Pagar
 Fornecedores ............................................................................ 54 (736)
 Contas a Pagar.......................................................................... (15) (253)
 Contribuições e Impostos a Pagar ............................................ (324) 464
 Outros Passivos não Circulante ................................................ – 3.574
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais ....................... 571 3.288
 Créditos dos Acionistas ............................................................. 6.683 (2.612)
Atividades de Investimentos
 Redução (Aumento) de Imobilizado .......................................... (2.652)(6.408)
 Aumento de Capital com créditos de acionistas ........................ (3.775) 6.388
 Cisão Parcial ............................................................................. – (60)
 Ajustes do Exercício Anterior ..................................................... – (1.380)
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos ................. 827 (784)
Atividades de Financiamentos
 Outros Passivos ........................................................................ (681) 682
Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos .............. – –
Aumento (Redução) nas Disponibilidades de Caixa e Equivalente 146 (102)
Caixa e Equivalente no início do Exercício ................................ 18 120
Caixa e Equivalente no fim do Exercício .................................... 164 18

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 
31/12/2020: Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As de-
monstrações contábeis da empresa foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais estão em consonância com as Leis 

nº 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, onde: (a) As receitas e despesas são apropria-
das pelo regime de competência mensal; (b) O imposto de Renda e a Contribuição 
Social estão calculados e recolhidos pelo lucro real; (c) As taxas de depreciação 
são apropriadas de conformidade com a vida útil dos bens. Nota 2 – Capital So-
cial: Na AGO/AGE realizada em 25/06/2020, o capital social foi aumentado em 
R$ 3.775.077,92 (três milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setenta e sete 
reais e noventa e dois centavos), mediante incorporação de créditos consignados 
na rubrica “Reserva para Aumento de Capital”, passando para R$ 33.501.000,00 
(trinta e três milhões e quinhentos e um mil reais), sem emissão de novas ações, 
representado por 7.000.000 de ações Ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Mobility e Renault firmam parceria para leasing de veículos na Europa

A Mobility, um dos 
principais players 
brasileiros de loca-

ção de veículos para gran-
des agências de turismo 
nacionais e internacionais, 
firmou parceria com a Re-
nault para operacionalizar 
o programa de leasing da 
marca, que volta a ganhar 
destaque no mercado como 
opção vantajosa, sobretudo, 
para locações de longa du-
ração, a preços mais com-
petitivos. O Leasing Renault 

em parceria com a Mobility 
oferece veículos 0Km para 
locações na Europa, com 
processo de contratação 
simplificado para o cliente, 
sem taxa de devolução e 
possibilidade de trafegar em 
mais de 40 países.

No leasing, o veículo é 
“arrendado” por um deter-
minado período ao cliente, 
que pode adquirir o carro 
ou renovar o contrato ao 
término da vigência da lo-
cação. A Mobility cuida de 

todos os trâmites relativos 
à operação, que está mais 
simples e pode ser feita a 
partir do site:http://mobi-
lity.com.br/renault/

Segundo Oskar Kedor, 
CEO da Mobility, a par-
ceria amplia o mix de so-
luções em mobilidade que 
podem ser oferecidas pelos 
agentes de viagem aos seus 
clientes, como por exem-
plo, àqueles que procuram 
um carro para utilizar du-
rante um período de longa 

permanência no continente 
europeu, combinando mo-
mentos de trabalho e lazer. 
“Chamamos a essa tendên-
cia de stay-cation, ou seja, o 
cliente aluga um veículo ou 
fecha um pacote de hospe-
dagem para permanecer du-
rante algum tempo em um 
determinado lugar”, expli-
ca Oskar. “Essa é uma das 
possibilidades que podem 
ser atendidas por meio do 
sistema de leasing”, com-
pleta.

Entre os modelos da 
Renault disponíveis pa-
ra locação via leasing na 
plataforma Mobility, es-
tão: Sandero Stepway, Clio, 
Captur, Duster, Mégane, 
Kangoo, Lodgy, Kadjar, 
Grand Scénic, Talisman, 
Koleos, entre outros, com 
diárias a partir de 37 eu-
ros. Por meio da parceria, 
o cliente tem liberdade pa-
ra transitar em mais de 40 
países europeus, sem cus-
to adicional.

No Leasing Renault 
oferecido em parceria 
com a Mobility, o valor 
investido pelo cliente 
contempla seguro com-
pleto (sem franquia) e 
motorista adicional. A ta-
rifa permanece a mesma 
durante toda a vigência 
do contrato, que pode 
ser feito por clientes com 
idade a partir de 18 anos, 
sem necessidade de PID 
(Permissão Internacional 
para Dirigir).
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DOCEPAR S.A.
CNPJ nº 33.147.364/0001-58

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Senhores Acionistas, A Administração da Docepar S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e estatutários, apresenta a V. Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas Notas 
Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Ao encerrarmos o exercício de 2020, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A., bem como a todos os demais 
colaboradores por sua dedicação e empenho.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2021.
 João Marcelo de Moura e Cunha  

Diretor-Presidente
João Barbosa Campbell Penna 

Diretor
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis 

Diretor
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Exercícios findos em 

 31 de dezembro de
Notas 2020 2019

Receitas (despesas) operacionais
 Outras receitas (despesas) operacionais, 
líquidas 4 (273) 44.266
Lucro (prejuízo) operacional (273) 44.266
 Receitas financeiras 5 2.658 11.921
 Despesas financeiras 5 (1.932) (4.567)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 453 51.620
Tributos sobre o lucro 6
 Tributo corrente (336) (2.313)
 Tributo diferido (401) (13.642)

(737) (15.955)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (284) 35.665
Quantidade de ações ao final do exercício - em milhares 233.606 233.606
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação – Em R$ (0,00) 0,15
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
Em milhares de reais

Exercícios findos em 
 31 de dezembro de

2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (284) 35.665
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente (284) 35.665
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
Em milhares de reais

Exercícios findos em 
 31 de dezembro de

Notas 2020 2019
 Lucro antes dos tributos sobre o lucro 453 51.620
Ajustado por: 
 Reversão da perda estimada em crédito de 
liquidação duvidosa 8 - (45.000)
 Provisão (reversão) para processos judiciais 4 (1.596) 451
 Baixa de Investimentos 3 1.500 -
 Variações monetárias e cambiais, líquidas 5 (2.579) (1.510)
Variações de ativos e passivos: 
 Tributos a recuperar (1.073) (1.690)
 Depósitos judiciais 3.305 -
 Contas a receber 8 16.875 45.000
 Fornecedores (258) 180
 Tributos a pagar 238 490
 Outros ativos e passivos, líquidos (983) 440
Caixa proveniente das atividades operacionais 15.882 49.981
 Impostos pagos - (11.274)
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais 15.882 38.707
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
  Adições ao investimento (1.500) -
 Transações com acionistas:
  Redução de capital (117.934) -
  Dividendos pagos aos acionistas 10 (d) (33.882) (58.268)
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
financiamento (153.316) (58.268)
 Redução no caixa e equivalentes de caixa no exercício (137.434) (19.561)
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 142.220 161.781
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 4.786 142.220
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL 
Em milhares de reais

Notas
31 de dezembro 

de 2020
31 de dezembro  

de 2019
Ativo
Ativo circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 7 4.786 142.220
 Tributos sobre o lucro a recuperar 3.456 2.588
 Outros 883 973

9.125 145.781
Ativo não circulante
 Depósitos judiciais 9 74.922 77.255
 Contas a receber - Partes 
relacionadas 11 97.495 114.370
 Tributos a recuperar 13.838 13.838

186.255 205.463
186.255 205.463

Total do ativo 195.380 351.244
Passivo
Passivo circulante
 Fornecedores 1 259
 Tributos sobre o lucro a recolher - 81
 Tributos a recolher 5 29
 Dividendos a pagar - 8.471
 Outros - 327

6 9.167
Passivo não circulante
 Tributos diferidos sobre o lucro 5.302 4.901
 Provisões para processos judiciais 9 6.302 9.123
 Outros - 654

11.604 14.678
Total do passivo 11.610 23.845
Total do patrimônio líquido 10 183.770 327.399
Total do passivo e patrimônio líquido 195.380 351.244
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais

Capital social
Ações em 
tesouraria Reserva legal

Variação de 
participação em 

investimento

Dividendo 
adicional 
proposto

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados
Patrimônio 

líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018 264.714 (1.146) 3.067 33.570 43.701 - 343.906
Lucro líquido do exercício - - - - - 35.665 35.665
Transações com acionistas:
 Dividendos de exercícios anteriores - - - - (43.701) - (43.701)
 Apropriação para reservas - - 1.783 - - (1.783) -
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (8.471) (8.471)
 Dividendo adicional proposto - - - - 25.411 (25.411) -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 264.714 (1.146) 4.850 33.570 25.411 - 327.399
Prejuízo do exercício - - - - - (284) (284)
Transações com acionistas:
 Dividendos de exercícios anteriores - - - - (25.411) - (25.411)
 Redução de capital (117.934) - - - - - (117.934)
 Absorção de prejuízo - - (284) - - 284 -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 146.780 (1.146) 4.566 33.570 - - 183.770

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional: A Docepar S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, controlada pela Vale S.A. (“Vale”), com sede 
no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade operava no transporte de granel em 
viagens de longo curso e passou por um programa de reestruturação societária 
no período de 1999 a 2000, no qual transferiu todos seus ativos operacionais e 
os seus investimentos para empresas de sua controladora Vale S.A, passando 
a não operar desde então. 
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade (“demonstrações 
financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas 
essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas 
na gestão da Administração da Sociedade. b) Base de apresentação: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico 
e ajustadas para refletir as perdas pela redução ao valor recuperável 
(“impairment”) de ativos. Os eventos subsequentes foram avaliados até 19 
de março de 2021, data em que a emissão das demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria. c) Moeda funcional: As demonstrações financeiras 
são mensuradas utilizando o real (“R$”), que é a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Sociedade opera (“moeda funcional”). Todas 
as operações são realizadas em reais. d) Principais políticas contábeis: 
As políticas contábeis significativas aplicadas na preparação dessas 
demonstrações financeiras foram incluídas nas respectivas notas explicativas 
e são consistentes em todos os exercícios apresentados. e) Estimativas 
e julgamentos contábeis críticos: A preparação das demonstrações 
financeiras requer o uso de certas estimativas e julgamentos contábeis críticos 
por parte da Administração da Sociedade. Essas estimativas são baseadas 
no melhor conhecimento existente em cada exercício. Alterações nos fatos 
e circunstâncias podem conduzir a revisão das estimativas. Resultados 
reais futuros poderão divergir dos estimados. As estimativas e pressupostos 
significativos utilizados pela Sociedade na preparação destas demonstrações 
financeiras estão apresentados nas notas 6 e 9. 
3. Investimento em coligada: Em agosto de 2020, a Sociedade celebrou um 
contrato de Compra e Venda com as empresas MSP Fundo de Investimentos 
em Participações - Multiestratégia e Bio Participações S.A. para a aquisição 
de 0,33% do capital social da Biopalma da Amazônia S.A. Reflorestamento, 
Indústria e Comércio, pelo montante de R$ 1.500. Em setembro de 2020, a 
Sociedade celebrou junto a sua controladora Vale S.A., um contrato de venda 
da Biopalma da Amazônia S.A. para a empresa Brasil Bio Fuels S.A. pelo 
montante de R$ 1,00. Dessa maneira, a Sociedade reconheceu no resultado 
como “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas”, o montante de R$ 
1.500 referente a baixa do investimento. 
4. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas:

Exercícios findos em 
 31 de dezembro de

2020 2019
 Reversão de perda estimada em crédito de 
  liquidação duvidosa (i) - 45.000
 Reversão (provisão) de provisão de processos 
  judiciais (nota 9) 1.596 (451)
 Baixa de investimentos (nota 3) (1.500) -
 Outras despesas operacionais (369) (283)
Total (273) 44.266
(i) Refere-se a reversão da provisão para perda dos adiantamentos de 
recursos efetuados para a construção e reparo de navios junto ao estaleiro 
Verolme Estaleiros Reunidos Brasil S.A. Em 2018, a Sociedade celebrou um 
acordo que determinou o pagamento da importância de R$ 130.000 em três 
parcelas, sendo R$ 40.000 após a assinatura do acordo, R$ 45.000 até 6 de 
setembro de 2018 e R$ 45.000 até 6 de março de 2019. Todos os valores 
foram recebidos conforme acordado.
5. Resultado financeiro: Exercícios findos em 

 31 de dezembro de
2020 2019

Despesas financeiras
 Juros e atualização monetária de processos  
  judiciais (nota 9) 1.133 (1.018)
 Comissão de fiança bancária e seguro garantia (2.812) (3.042)
 Despesa de PIS/COFINS (237) (499)
 Outras (16) (8)

(1.932) (4.567)
Receitas financeiras
 Rendimentos de aplicações financeiras 1.213 9.393
 Variações monetárias 1.445 2.528

2.658 11.921
Resultado financeiro, líquido 726 7.354
6. Tributos sobre o lucro: Reconciliação do imposto de renda: 
O total demonstrado como resultado de tributos sobre o lucro no resultado 
está reconciliado com as alíquotas estabelecidas pela legislação, como segue: 

Exercícios findos em 
 31 de dezembro de

2020 2019
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 453 51.620
Tributos sobre o lucro às alíquotas da 
  legislação - 34% (154) (17.551)
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: 
 Provisão de processos judiciais 944 (87)

Exercícios findos em 
 31 de dezembro de

2020 2019
 Reversão de perda estimada em crédito de  
  liquidação duvidosa - 15.300
 Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição 
   social do exercício de 2016/2017 (1.132) -
 Constituição de imposto de renda e contribuição 
   social diferidos (401) (508)
 Ajuste de exercícios anteriores - (13.134)
 Outros 6 25
Tributos sobre o lucro (737) (15.955)
Em 2019, a Sociedade assinou um termo aditivo ao contrato de cessão onerosa 
de créditos fiscais,  concluindo que do montante de R$ 128.658 vendido para 
sua parte relacionada Vale S.A., R$ 13.134 já havia sido utilizado na apuração 
de tributos sobre o lucro em anos anteriores, sendo desta forma possível de 
ser deduzido pela Vale S.A dos pagamentos a serem realizados conforme 
previsão inicial em contrato. Dessa maneira, a Sociedade realizou em 2019 
a baixa parcial do saldo de contas a receber, no montante de R$ 13.134, 
uma vez que não existe mais a possibilidade de utilização do total de créditos 
antes vendidos pela Sociedade. Política contábil: A provisão para tributos 
sobre o lucro é calculada com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. 
Os tributos sobre o lucro compreendem o imposto de renda e a contribuição 
social sobre o lucro. A alíquota estatutária aplicável no referido exercício é 
de 34%. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A determinação 
do reconhecimento para os tributos diferidos sobre o lucro, ativo e passivo, 
requer a utilização de estimativas. Para cada crédito fiscal futuro, a Sociedade 
avalia a probabilidade de parte ou do total do ativo fiscal não ser recuperável. 
A provisão para desvalorização depende da avaliação, pela Sociedade, da 
probabilidade de geração de lucros tributáveis no futuro baseado na produção 
e planejamento de vendas, preços de commodities, custos operacionais, 
planos de reestruturação, custos de recuperação de áreas degradadas e 
custos de capital planejados. 
7. Caixa e equivalentes de caixa: 

31 de dezembro de
2020 2019

Caixa e bancos 48 183
Aplicações financeiras 4.738 142.037
Total 4.786 142.220
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. As aplicações financeiras em 31 
de dezembro de 2020 referem-se a aplicações de Certificados de Depósitos 
Bancários (CDB) no montante de R$ 4.738 (R$ 89.291 em CDB e R$ 52.746 
em notas compromissadas em 2019), prontamente conversíveis em caixa, 
sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito interbancário (“taxa DI” 
ou “CDI”). 
8. Contas a receber: A Sociedade possui contas a receber com a sua 
controladora referente a venda de créditos tributários realizada em 2013 no 
montante de R$ 128.658. Em 2018, a Sociedade recebeu o montante de 
R$ 1.154 e em 2019, após a celebração de um termo aditivo ao contrato de 
cessão onerosa, ocorreu a baixa parcial no montante de R$ 13.134 por já ter 
sido utilizado em anos anteriores. Em 2020, houve um pagamento parcial no 
montante de R$ 16.875 para pagamento de dividendos relativos ao exercício 
de 2019, restando o saldo em aberto de R$ 97.495. 
9. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações trabalhistas, 
cíveis e tributárias em andamento na esfera administrativa e judicial. 
As provisões para as perdas decorrentes dessas ações são estimadas 
e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião de consultores 
legais. Passivos contingentes consistem em causas discutidas nas esferas 
administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é classificada como possível, 
as quais o reconhecimento de provisão não é considerado necessário pela 
Sociedade, baseado nos consultores legais. Correlacionados às provisões 
e passivos contingentes, a Sociedade é exigida por lei a realizar depósitos 
judiciais para garantir potenciais pagamentos de contingências. Os depósitos 
judiciais são atualizados monetariamente e registrados no ativo não circulante 
da Sociedade até que aconteça a decisão judicial de resgate destes depósitos 
por uma das partes envolvidas. 

Provisões para  
processos judiciais

Passivos  
contingentes

Depósitos 
 judiciais

31 de dezembro 
 de

31 de dezembro 
de

31 de dezembro 
de

2020 2019 2020 2019 2020 2019
Processos 
tributários 4.935 6.479 109.761 102.934 69.039 71.377
Processos cíveis 1.367 1.193 235.252 213.640 5.818 5.818
Processos 
trabalhistas - 1.451 - - 65 60
Total 6.302 9.123 345.013 316.574 74.922 77.255
As principais movimentações de provisões para processos judiciais foram: 
Processos tributários - A redução da provisão para processos judiciais de 
natureza trabalhista refere-se basicamente a processos incluídos no REFIS, 
sendo baixados por encerramento, no montante de R$ 1.532, incluindo 
juros e variação monetária. Processos trabalhistas - A redução refere-
se, principalmente, a mudança de réu, resultando na baixa dos valores 
no montante de R$ 1.283, incluindo juros e variação monetária. Política 
contábil: Uma provisão é reconhecida no momento em que a obrigação for 

considerada provável pela diretoria jurídica e seus consultores jurídicos que 
serão necessários recursos para liquidar a obrigação e puder ser mensurada 
com razoável certeza. A contrapartida da obrigação é uma despesa do 
exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo com a evolução do processo 
judicial ou encargos financeiros incorridos e pode ser revertida caso a 
estimativa de perda não seja mais considerada provável devido a mudanças 
nas circunstâncias, ou baixada quando a obrigação for liquidada. Estimativas 
e julgamentos contábeis críticos: Por sua natureza, os processos judiciais 
serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem 
de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da 
atuação da Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício 
de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos 
potenciais resultados dos eventos futuros. 
10. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2020, 
o capital social é de R$ 146.780 (R$ 264.714 em 2019) correspondendo a 
233.606.128 ações ordinárias nominativas, totalmente integralizadas e sem 
valor nominal. Através da AGO/AGE, foi aprovada a redução do capital social 
da Sociedade no montante de R$ 117.934. b) Reserva legal - Constitui uma 
exigência para todas as empresas brasileiras de capital aberto e representa 
a apropriação de 5% do lucro líquido anual apurado com base na legislação 
brasileira, até o limite de 20% do capital social. c) Variação da participação 
do investimento - Refere-se à variação da participação no investimento na 
Vale Energia S.A. pela emissão de ações realizada, reduzindo o investimento 
de 10% para 0,02%. d) Remuneração aos acionistas da Sociedade - 
Conforme estatuto social, 25% do lucro líquido do exercício (após constituições 
de reservas) deve ser distribuído a título de dividendo.

31 de dezembro 
de 2020

31 de dezembro 
de 2019

Lucro líquido do exercício (284) 35.665
Absorção de prejuízos (284) -
Reserva legal - 1.783
Dividendos mínimos obrigatórios - 8.471
Dividendo adicional proposto 
 (condicionado à aprovação em 
   assembleia de acionistas) - 25.411
Remuneração total do exercício (284) 35.665
11. Partes relacionadas: 

31 de dezembro de
Notas 2020 2019

 Ativo não circulante 
 Contas a receber com partes relacionadas - 
Vale S.A. 8 97.495 114.370
 Passivo circulante
 Dividendo a pagar - Vale S.A. 10 (d) - 8.471
Os saldos de contas a receber com partes relacionadas referem-se às 
transações de venda de créditos fiscais para a Vale. Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não houve resultados gerados 
por operações com partes relacionadas. Todas as operações com partes 
relacionadas estão formalizadas através de contratos celebrados entre as 
partes. Caso esses contratos tivessem sido estabelecidos com terceiros, 
os termos contratuais poderiam ser diferentes dos firmados com as partes 
relacionadas. A remuneração dos administradores da Sociedade foi paga 
integralmente pelo acionista Vale. Não há remuneração baseada em ações da 
própria Sociedade e incentivos de longo prazo. 
12. Classificação dos instrumentos financeiros: A classificação dos ativos 
e passivos financeiros por moeda é a seguinte:

Custo amortizado
31 de dezem-

bro de 2020
31 de dezem-

bro de 2019
Caixa e equivalentes de caixa 4.786 142.220
Contas a receber 97.495 114.370
Total dos ativos financeiros 102.281 256.590
Fornecedores 1 259
Total dos passivos financeiros 1 259
Política contábil: A Sociedade classifica os ativos financeiros com base no 
seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas características 
dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos financeiros são 
mensurados ao valor justo por meio do resultado a menos que certas condições 
que permitam uma mensuração subsequente ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes ou pelo custo amortizado sejam atendidas. Sendo que 
na data base destas demonstrações financeiras a Sociedade somente possui 
instrumentos financeiros classificados como custo amortizado. Os passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e classificados como 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado e atualizados pelo 
método da taxa de juros efetivos. 
13. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A 
Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez 
de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha 
com o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma 
estrutura de capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo 
prazo. b) Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco 
de crédito decorre de recebíveis em transações comerciais e investimentos 
financeiros. O processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura 
para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da 
Sociedade em um nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de recebíveis 
- A Sociedade atribui uma classificação de risco de crédito interna para cada 
contraparte utilizando sua própria metodologia quantitativa de análise de 
risco de crédito, baseada em preços de mercado e informações financeiras 
da contraparte, bem como informações qualitativas sobre o histórico de 
relacionamento comercial. (ii) Gestão de risco de crédito de investimentos 
financeiros - Para gerenciar a exposição de crédito originada por aplicações 
financeiras, a Sociedade controla a diversificação de sua carteira e monitora 
diferentes indicadores de solvência e liquidez das diferentes contrapartes que 
foram aprovadas para negociação.

DIRETORIA
João Marcelo de Moura e Cunha   

Diretor- Presidente
João Barbosa Campbell Penna  

Diretor
Rodrigo Sebollela Duque Estrada 

Regis  Diretor
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Almir Alves da Paz 
TC-CRC-RJ 061231/O-6

Cecília Fernandes Albuquerque  
Gerente de Controladoria

Política monetária e seus impactos na economia em debate

O Instituto Brasi-
leiro de Econo-
mia (FGV Ibre), 

que está completando 70 
anos este ano, realiza nesta 
quinta-feira o debate vir-
tual A política monetária 
e seus impactos na eco-
nomia, das 10h às 11h30.  
Participam do encontro 
Carlos Viana, sócio fun-

dador e head de Research 
da Asset 1 e ex-diretor do 
Banco Central; José Júlio 
Senna, chefe do Centro 
de Estudos Monetários do 
FGV Ibre e Márcio Gar-
cia, professor titular do 
Departamento de Econo-
mia da PUC-RJ. 

A pandemia da Covid-19 
levou vários países a realiza-

rem expansões monetárias 
sem precedentes históricos, 
incluindo muitos emergen-
tes que, ineditamente, tes-
taram instrumentos mone-
tários não convencionais. 
No Brasil, o Banco Central 
reduziu recentemente a taxa 
real de juros. Com o recru-
descimento da crise sani-
tária este ano e a inflação 

já mostrando força, o BC 
elevou a Selic em 0,75%, si-
nalizando novos aumentos 
futuros se a pressão infla-
cionária persistir.

Qual o balanço que se 
pode fazer dessas várias 
experiências? Olhando 
para o futuro, qual será o 
papel da política monetá-
ria nesse quadro de recu-

peração econômica, dian-
te de uma pandemia que 
não dá tréguas? Esses se-
rão alguns temas a serem 
debatidos no evento, que 
será transmitido pelos ca-
nais da FGV e do Estadão 
(parceiro da fundação na 
realização do evento) no 
YouTube, assim como no 
LinkedIn da FGV.

O encontro é destina-
do para economistas, pro-
fissionais que atuam no 
mercado financeiro, estu-
dantes da área e pessoas 
interessadas no tema. As 
inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas pelo site 
(https://portal.fgv.br/no-
ticias/evento.fgv.br/poli-
ticamonetaria_15).
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