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Indústria 
dos EUA não 
retoma nível 
pré-pandemia

A produção industrial dos Es-
tados Unidos aumentou 1,4% em 
março. O ganho se seguiu a uma 
queda de 2,6% em fevereiro, atri-
buída pelo governo norte-ameri-
cano em grande parte a paralisa-
ções generalizadas relacionadas ao 
clima severo de inverno na região 
Centro-Sul do país.

No primeiro trimestre como 
um todo, a produção industrial 
total aumentou 2,5% a uma taxa 
anual. Alcançando 105,6% da mé-
dia de 2012, a produção industrial 
em março foi 1% maior na com-
paração com o ano anterior, mas 
ainda está 3,4% abaixo do nível 
pré-pandemia (fevereiro de 2020).

A utilização da capacidade pa-
ra o setor industrial aumentou 1 
ponto percentual, para 74,4%, ta-
xa 5,2 pontos abaixo de sua média 
de longo prazo (1972-2020).

Déficit soma R$ 2 tri em 10 anos 
de políticas ultraneoliberais

Década de 
austeridade
2015: R$ 120,5 bilhões
2016: R$ 161,2 bilhões
2017: R$ 124,2 bilhões
2018: R$ 120,2 bilhões
2019: R$ 95,1 bilhões
2020: R$ 743,1 bilhões
2021: R$ 247,2 bilhões *
2022: R$ 170,5 bilhões *
2023: R$ 145 bilhões *
2024: R$ 102,2 bilhões *
Total: R$ 2,029 trilhões

* projeção

Inflação permitirá folga no teto de gastos em 2022

As contas públicas do Go-
verno Central (Tesouro 
Nacional, Previdência 

Social e Banco Central) deverão 
fechar 2022 com déficit primário 
de R$ 170,47 bilhões. A meta fiscal 
consta do Projeto da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (PLDO) de 
2022, enviado nesta quinta-feira 
ao Congresso Nacional.

O projeto da LDO prevê défi-
cits até pelo menos 2024. O texto 
projeta déficit de R$ 144,97 bi-
lhões em 2023 e de R$ 102,2 bi-
lhões em 2024.

Serão 11 anos seguidos de dé-
ficit, sendo que nos 10 anos de 
políticas econômicas ultraneo-
liberais (2015 a 2024) o rombo 
nas contas públicas atingirá R$ 
2,029 trilhões.

O déficit primário representa 
o resultado das contas do gover-
no desconsiderando o pagamen-
to dos juros da dívida pública. 
Com o déficit previsto para o 
próximo ano, esse será o nono 
ano seguido de contas públicas 
no negativo.

A alta da inflação a partir 
do segundo semestre do ano 
passado aliviou as restrições 

impostas pelo teto federal de 
gastos em 2022. O PLDO per-
mitirá o aumento de R$ 107 
bilhões no teto de gastos para 
o próximo ano, para R$ 1,592 
trilhão em 2022.

A alta, de 7,2%, equivale à es-
timativa de inflação pelo Índice 
Oficial de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) acumulado entre 
julho de 2021 e junho de 2022. 
Neste ano, os gastos públicos 
federais poderão crescer apenas 
2,13%, equivalente ao IPCA acu-
mulado entre julho de 2019 e jun-
ho de 2020.

Crescimento de só 2,5% em 2022

Sem repor aulas, estudante brasileiro 
perderá 8% da renda ao longo da vida
Efeito da pandemia na educação agrava desigualdade

A pandemia fez o núme-
ro de pessoas pobres na 
América Latina aumen-

tou em 19 milhões, e a desigual-
dade, medida pelo coeficiente de 
Gini, cresceu 5% em comparação 
com antes da crise. Economistas 
do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) alertam que a crise sani-
tária também deixará danos dura-
douros no capital humano devido 
ao fechamento das escolas, que 
foi mais prolongado do que em 
outras regiões.

Embora seja difícil estimar com 
precisão a perda de aprendizagem, 
a análise dos economistas do FMI 
sugere que a renda dos estudantes 
de 10 a 19 anos pode ser, em mé-
dia, 4% menor ao longo da vida se 
os dias de aula perdidos em 2020 
não forem compensados. No Bra-
sil, a perda seria ainda maior: entre 
7% e 8%.

“A perda de renda varia entre 

os países, dependendo de quanto 
a pandemia reduz a probabilidade 
de concluir o ensino médio e do 
quanto a renda potencial aumen-
ta para aqueles com um diploma 
universitário. A perda será maior 
para estudantes cujas famílias 
têm menos condições de apoiar 
a aprendizagem fora da escola, o 
que agrava a já elevada desigual-
dade de renda e o baixo nível de 
escolaridade”, afirmam Alejan-
dro Werner, Takuji Komatsuzaki 
e Carlo Pizzinelli no texto “Um 
reforço a curto prazo e uma cura 
duradoura para a América Latina 
e o Caribe”.

O Brasil está na 42ª posição 
do ranking de 50 países avaliados 
com respeito ao nível de educação 
digital, de acordo com o estudo 
global Índice de Educação em 
Risco Cibernético, produzido pela 
consultoria Oliver Wyman.

Dados do IBGE divulgados 

nesta quarta-feira mostram que a 
nternet chega a 88,1% dos estu-
dantes, mas 4,1 milhões da rede 
pública não tinham acesso à rede 
em 2019. Do total de estudantes 
sem internet, 95,9% estudavam 
em escolas públicas. Na rede pú-
blica de ensino do Norte e Nor-
deste, apenas 68,4% e 77% dos 
alunos, respectivamente, tinham 
acesso à internet.

A contração da economia na 
América Latina, de 7% em 2020, 
foi a pior do mundo, superando 
em muito a desaceleração mundial 
de 3,3%. A projeção de cresci-
mento em 2021, de 4,6%, é bem 
inferior aos 5,8% estimados para 
os mercados emergentes, excluída 
a China. A renda per capita não 
retornará ao nível anterior à pan-
demia até 2024, o que provocará 
uma perda acumulada de 30% em 
relação à tendência anterior à Co-
vid-19.

Supremo anula 
condenação e 
decide sobre 
Moro dia 22

Por 8 votos a 3, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) decidiu man-
ter a decisão que anulou as con-
denações do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Ao proferir 
a decisão, 8 de março, o ministro 
Edson Fachin decidiu que a 13ª 
Vara Federal em Curitiba não ti-
nha competência legal para julgar 
as acusações.

Como a sentença foi mantida 
pelo Plenário, Lula não tem mais 
restrições na Justiça Eleitoral e 
está elegível para disputar cargos 
públicos.

Na próxima sessão da Corte, 
dia 22, os ministros devem de-
cidir se mantêm a suspeição do 
ex-juiz Sergio Moro, cuja atua-
ção ao condenar o ex-presidente 
foi considerada parcial pela Se-
gunda Turma do STF. Alguns 
ministros defendem que o Ple-
nário não deve interferir na de-
cisão da Turma.

Também na semana que vem o 
Supremo avaliará se os processos 
serão remetidos para a Justiça Fe-
deral em Brasília ou em São Paulo 
para nova análise do caso.

Os ministros julgaram recurso 
da Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) contra a decisão in-
dividual do ministro Edson Fa-
chin, que anulou as condenações 
relacionadas aos casos do triplex 
do Guarujá e do sítio de Atibaia. 
As condenações foram proferidas 
pelo ex-juiz Sérgio Moro e pela 
juíza Gabriela Hardt. Fachin é o 
relator do caso.

Fachin manteve sua decisão. O 
voto foi seguido pelas ministras 
Rosa Weber e Cármen Lúcia e pe-
los ministros Dias Toffoli, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski e 
Luís Roberto Barroso.

O m inistro Alexandre de Mo-
raes concordou, mas entendeu 
que os casos devem ser distribu-
ídos para a Justiça Federal em São 
Paulo, e não em Brasília. 

Os ministros Nunes Marques, 
Marco Aurélio e o presidente do 
STF, Luiz Fux, votaram a favor da 
manutenção das condenações.

Lula pode se candidatar

A economia brasileira deve-
rá crescer 2,5% no próximo ano, 
depois de crescer 3,2% em 2021. 
A estimativa consta do Projeto 
da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (PLDO) 2022, enviado ao 
Congresso Nacional nesta quinta-
-feira.

A inflação pelo IPCA cairá pa-
ra 3,5% em 2022 e para 3,2% em 
2023 e 2024. As projeções para o 

INPC, usado na correção do salá-
rio mínimo, serão 3,5% em 2022, 
3,4% em 2023 e 3,5% em 2024.

O projeto também prevê uma 
média de 4,7% ao ano para a ta-
xa Selic (juros básicos da econo-
mia), taxa de câmbio média a R$ 
5,10 e preço médio do barril do 
petróleo (usado para estimar re-
ceitas da União com royalties) em 
US$ 60,9.

 Roberto Stuckert, PR
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Por Bernardo 
Lemos

Com a recente ex-
pansão da dis-
cussão sobre um 

mundo mais sustentável, o 
uso de fontes renováveis de 
energia e a descarboniza-
ção, o petróleo pode ganhar 
a pecha de vilão do meio 
ambiente e se converter em 
um inimigo a ser combati-
do. No entanto, é preciso 
cautela ao atribuirmos esse 
estereótipo à principal fonte 
de energia global. O mundo 
ainda é e, aparentemente, 
continuará a ser por alguns 
anos extremamente depen-
dente do “ouro negro”.

É fato que estamos fa-
lando de uma fonte finita e, 
sim, responsável por emis-
sões de carbono danosas ao 
meio ambiente. É inegável a 
necessidade de uma transi-
ção energética para outras 
de origem renovável, mas 
trata-se de um processo gra-
dual, desafiador e de longo 
prazo. Por isso, conclamo: 
não reneguemos o petróleo!

De acordo com a Interna-
tional Energy Agency (IEA), 

em 2019, o petróleo respon-
deu por 31,9% da geração de 
energia no mundo, seguido 
pelo carvão (27,1%) e pelo 
gás (22,1%). Ou seja, com-
bustíveis fósseis respondem 
por mais de 80% da matriz 
energética global.

Já a empresa britânica BP, 
no documento denominado 
Energy Outlook 2020, tra-
çou três possíveis caminhos 
para a transição energética 
mundial. No cenário em 
que se pressupõe que as 
políticas governamentais 
e tecnologias continuarão 
a evoluir de maneira e ve-
locidade vistas no passa-
do recente, as emissões de 
carbono a partir do uso de 
energia atingirão o pico em 
meados da década de 2020, 
mas não diminuirão signifi-
cativamente.

Esse cenário prevê emis-
sões no ano de 2050 em 
patamar 10% abaixo dos ní-
veis de 2018. Nesse contex-
to, de acordo com a simula-
ção da empresa, a demanda 
global por energia aumenta 
enquanto haverá uma que-
da de 10% na demanda de 
petróleo. Uma redução re-

lativamente tímida para um 
horizonte de 30 anos.

A China, maior consu-
midor de óleo do planeta, 
prevê um crescimento eco-
nômico robusto para este 
ano, o que invariavelmente 
ajudará a impulsionar a de-
manda doméstica. Institui-
ções financeiras preveem 
crescimento do PIB chinês 
da ordem de 8% a 9% nes-
te ano em comparação com 
o ano passado, o que traz 
perspectivas animadoras 
para o mercado global de 
energia e que dependem do 
apetite da região. Ressalta-se 
que especialistas estimam o 
crescimento do consumo 
de petróleo no país asiático 
em pelo menos metade do 
crescimento do PIB.

Já no Brasil, o pré-sal re-
presenta para a Petrobras a 
redução da dívida e a recu-
peração da capacidade de in-
vestimento da empresa. Ao 
final de novembro do ano 
passado, a estatal aprovou 
e divulgou o planejamento 
estratégico 2021–2025, no 
qual projeta a entrada em 
operação de 13 novos sis-
temas de produção e estima 

a produção de 2,75 milhões 
de barris de óleo equivalente 
por dia (boe/d), neste ano, 
e de 2,9 milhões em 2022. 
Já para 2023, a expectativa 
é de 3,1 milhões de boe/d e 
para 2024 e 2025, a previsão 
é de 3,3 milhões de boe/d. 
Ou seja, um crescimento de 
25% em cinco anos.

Existem visões divergen-
tes sobre o ápice do con-
sumo do petróleo. A BP já 
declarou que o ponto má-
ximo do consumo aconte-
ceu em 2019, e a Agência 
Internacional de Energia 
(IEA) vê a produção de pe-
tróleo se estabilizando. No 
entanto, ainda predomina a 
expectativa de que teremos 
alguns anos de crescimento 
de consumo até que come-
cemos a assistir a uma que-
da irreversível. E isso num 
cenário de uso de carros 
elétricos, de placas solares 

e de combate às mudanças 
climáticas.

A Organização dos Paí-
ses Produtores de Petróleo 
(Opep) prevê que o pico do 
consumo ocorrerá somente 
em 2040. O mesmo contex-
to é traçado por grandes pa-
íses produtores, tais como a 
Noruega.

O Instituto Brasileiro de 
Petróleo e Gás (IBP), em 
estudo divulgado em outu-
bro do último ano, conso-
lidou as visões futuras de 
consumo feitas pela IEA, 
Opep e BP. Com exceção 
de três cenários mais oti-
mistas em relação à redução 
das emissões de carbono, 
as demais projeções ainda 
apresentam crescimento da 
demanda até, pelo menos, a 
metade do ano de 2030, ou 
seja, pelo menos 15 anos de 
aumento do consumo antes 
do início da queda.

É importante conside-
rarmos que a evolução tec-
nológica caminha para um 
contexto no qual o proces-
so de exploração do petró-
leo poderá ser executado 
com mais eficiência, o que 
contribuirá para a redução 

da emissão de carbono. E 
deve-se destacar também 
que o setor petrolífero em-
prega centenas de milhares 
de trabalhadores ao redor 
do mundo, e a mudança da 
matriz, em alguma medida, 
pode trazer impacto so-
cioeconômico decorrente 
da queda da demanda por 
algumas funções profissio-
nais.

Diante do exposto, pode-
-se observar que o petróleo 
ainda terá papel represen-
tativo na geração de ener-
gia por pelo menos duas a 
três décadas e continuará a 
ser o principal combustível 
da economia global. Fato 
que corrobora tal conclusão 
é que as grandes compa-
nhias, apesar de já estarem 
se preparando e iniciando 
uma jornada para outras 
fontes renováveis de ener-
gia, permanecem atuando 
fortemente na exploração 
e produção do petróleo. A 
economia global ainda pre-
cisa dele.

Bernardo Lemos é sócio-diretor 
de Energia e Recursos Naturais 

(ENR) da KPMG.
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geração de energia 
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2 a 3 décadas

Não reneguemos o petróleo

Aplicações do alumínio e um raio-x do mercado para 2021
Por Luiz Henrique 
Caveagna

O alumínio sempre 
exerceu um pa-
pel fundamental 

na economia brasileira. No 
passado, o país chegou a 
ser o 6º maior exportador 
mundial desse metal, além 
de suprir toda a demanda 
interna de produtos. Em-
bora com uma produção 
menor, atualmente, o Bra-
sil demanda um volume de 
produtos próximo a 1,5 mi-
lhão de toneladas de trans-
formados, nas mais variadas 
aplicações do alumínio. A 
preços atuais, a economia 
deste material, em todos os 
seus mercados, movimenta 
R$ 83 bilhões, de acordo 
com os dados mais recentes 
da Associação Brasileira do 
Alumínio (Abal).

De certa forma, o que 
justifica essa grande partici-
pação do metal no mercado 
e na economia é a versati-
lidade e a variação de apli-
cações do alumínio, que 
vão desde latas de bebidas e 

alimentos, até a construção 
das linhas de transmissão e 
distribuição de energia elé-
trica, passando por produ-
tos estruturais, de decora-
ção, utensílios domésticos, 
bens de consumo, além de 
materiais destinados a in-
dústrias, como a de tubos 
para construção civil e a au-
tomotiva, por exemplo. Ou 
seja, é praticamente impos-
sível não utilizarmos algum 
produto de alumínio em 
nosso dia a dia.

O alumínio é extremamen-
te trabalhável mecanicamen-
te e oferece origem a diversos 
processos de fabricação para 
várias aplicações. A evolução 
tecnológica possibilitou a fa-
bricação de ligas resistentes e, 
ao mesmo tempo, leves, que 
viabiliza um uso mais inten-
sivo até mesmo na indústria 
aeroespacial.

A opção de escolha do 
alumínio para tantas áreas 
diferentes pode ser entendi-
da quando compreendidos 
os benefícios deste metal. 
E são muitos. Trata-se de 
um metal leve, que apresen-

ta elevadíssima resistência 
à corrosão na temperatura 
ambiente, possui excelen-
te condutividade térmica 
e uma relação muito favo-
rável entre condutividade 
elétrica e peso específico. 
Além de não ser magnético, 
seu preço é mais competiti-
vo em comparação a outros 
metais, por ser abundante 
na natureza e é também um 
metal especialmente indica-
do para conservação de ali-
mentos e bebidas.

Além de todas essas qua-
lidades relacionadas aos 
benefícios do metal, existe 
uma que merece destaque: 
a sustentabilidade. Sem dú-
vida, este aspecto torna o 
alumínio e sua utilização 
intensiva muito mais atra-
tiva, desde a exploração 

do minério (no qual se faz 
uma planejada rotação na 
exploração das minas com 
o respectivo reflorestamen-
to após o esgotamento), até 
o seu elevado índice de re-
ciclagem. Com um índice 
superior ao da média mun-
dial, o Brasil recicla cerca de 
38,5% de todo o consumo 
doméstico, conforme apon-
tam dados da Abal.

O alumínio é infinita-
mente reciclável: 75% deste 
metal existente no mundo 
ainda não foi disponibiliza-
do para reutilização. Com a 
reciclagem, para cada tone-
lada de alumínio produzido 
a partir deste método, eco-
nomizamos 4,5 toneladas 
de minério de bauxita, com 
a consequente preserva-
ção das minas e paisagens. 
Além disso, a reciclagem do 
alumínio despeja apenas 5% 
de partículas na atmosfera 
em relação à mesma quanti-
dade do material fabricado 
a partir do minério.

Outro ponto de destaque 
é em relação à economia de 
energia durante a produ-

ção do material. De modo 
geral, a cada quilo de alu-
mínio reciclado gasta-se 19 
vezes menos energia do que 
a mesma quantidade obtida 
pelo método tradicional. Só 
para visualização, a econo-
mia de energia elétrica que 
o Brasil faz com a recicla-
gem do material, atualmen-
te, é equivalente a manter 
abastecida de energia uma 
cidade como Campinas, no 
interior de São Paulo, du-
rante um ano inteiro.

Este cenário reflete o 
papel fundamental do alu-
mínio e como o setor é im-
portante para a economia, 
responsável por movimen-
tar recursos que vão desde 
a necessidade para comple-
mento de renda de catado-
res (reciclagem de latas), até 
o suprimento de infraestru-
tura de energia elétrica, ne-
cessária para o desenvolvi-
mento do país.

Antes de vislumbrarmos 
as perspectivas para 2021, 
é preciso entender o con-
texto e o que representou 
o ano de 2020. A pandemia 

de Covid-19 impactou di-
retamente a economia, não 
só nacional, mas global. No 
setor de alumínio, não foi 
diferente. Estima-se uma 
queda entre 7% e 8% acu-
mulada durante 2020.

Para 2021, muitas conse-
quências da pandemia ainda 
devem seguir no cenário eco-
nômico, uma vez que estamos 
longe de erradicá-la, com um 
ritmo de vacinação muito pe-
queno, além de estarmos ru-
mando para uma fase mais 
aguda de transmissão e disse-
minação da doença.

Neste contexto, existe a 
possibilidade de repetirmos 
este ano aquilo que vimos em 
2020, ou seja, uma fase decli-
nante da economia para uma 
recuperação acelerada, ou em 
“V”. Desta forma, levando-
-se em conta os efeitos da 
pandemia, estimamos que a 
demanda interna a ser aten-
dida neste ano deve girar em 
torno de 1,3 a 1,4 milhão de 
toneladas de alumínio.

Luiz Henrique Caveagna é diretor-
geral da Termomecanica.
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Bayard Do 
Coutto Boiteux

Alô, Prefeitura do Rio

O Parque dos Atletas, que fica em frente ao Riocentro, 
está completamente abandonado. O mato cresce 

e todo o acervo, começando pelas grades e portas, está 
sendo retirado por particulares, inclusive com caminhões 
em horário noturno. Muito triste.

Onde está o meu diploma?

A FAM, instituição de ensino superior, na modalidade 
EAD, perdeu parte da documentação de seus alunos, por 
um problema no sistema, e vários formados não conseg-
uem seu diploma de conclusão e nem sequer uma declara-
ção. Com a palavra o Ministério da Educação.

Jantar virtual

Com a impossibilidade de realizar eventos presenciais, 
sempre inovando, a Associação dos Embaixadores de Tur-
ismo do RJ fará um jantar virtual para parte de seus asso-
ciados, na cidade do Rio. Os convidados receberão em casa, 
vindo do Restaurante Capitu Gastrobar, um menu especial. 
O brinde será feito no zoom com show de música popular 
brasileira. Haja criatividade em tempos de pandemia.

Diplomatas presos

Com o cancelamento da maior parte dos voos interna-
cionais, nomeadamente da Europa e América do Sul, os 
diplomatas acreditados no Brasil não estão conseguindo 
voltar para casa, nem sequer nas férias. Rezam para que a 
situação melhore.

Livros salazaristas reeditados

A menos de 10 dias do 25 de Abril, em que se celebra a 
Revolução dos Cravos, que acabou com a ditadura salaz-
arista, livros escolares que disseminam a glorificação do 
nacionalismo e colonialismo sob o comando de Antonio 
de Oliveira Salazar foram reeditados em Portugal. “É uma 
afronta ao 25 de Abril e à nossa democracia”, diz a histo-
riadora portuguesa Irene Pimentel.

Pensamento da semana

“As pessoas se comunicam de forma subjetiva. Alguns lhe 
procuram apenas quando precisam. Outros são interlocutores 
vitalícios de uma prosa verdadeira. Não os conhecemos pres-
encialmente, mas entram em nossas vidas e se sentam na sala, 
com parcimônia e verdadeira vocação de interagir. Alguns falam 
com você minutos e desaparecem sem se despedir. Outros 
alegam falta de tempo e partem para papos com outras pessoas. 
E tudo muito rápido e sem grande emoção na maior parte das 
vezes. Muitos juram amor e paixão, cuja duração é o período 
de carência de seus corações. A comunicação virtual é uma 
incógnita, mercê de disponibilidade, como tudo, mas repleta 
de incongruências de fingir querer falar, de pensar ser amigo e 
apenas um instrumento de se comunicar. São aquelas vozes do 
Clubhouse tão solidárias a priori, mas que desaparecem no final 
da sala, aquela conversa que lhe mostrou um grande amor, mas 
que no fundo não lhe pertencia por ser virtual ou simplesmente 
algures na emoção, uma palavra sem pretensão para lhe confinar 
no soluço da solidão virtual. Sim, misteriosa, a comunicação vir-
tual, com tesão e pretensão de real, passa longe da versão prisão 
e vocação de interlocução.”

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3001/2021/1° LEILÃO
Edital de Leilão Público nº 3002/2021/2° LEILÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da
Centralizadora Manutenção para Alienação de Bens- CEMAB, torna
público aos interessados que venderá, pela maior oferta,
respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste
Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m),
imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes
de Alienação Fiduciária, de propriedade da EMGEA ou de
propriedade da CAIXA, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital
de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante
o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados,
no período de 16/04/2021 até 28/04/2021, no primeiro leilão, e de
04/05/2021 até 13/05/2021, no segundo leilão, em horário bancário,
nas Agências da CAIXA situadas no RIO DE JANEIRO, e no
escritório da Leiloeiro MARIA TERESA DIAS BRAME, situado na
Travessa do Paço, Nº 23 Sala 1211 Centro, Rio de Janeiro/RJ
Telefone(s): (21) 2533-4243 / (21) 2533-2400, no horário das
10:00 às 17:00h. (Site: www.brameleiloes.com.br). (O Edital
estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis)
Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou
utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA,
em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O 1° Leilão
realizar-se-á no dia 29/04/2021, às 11:00 horas, exclusivamente
no site da leiloeira, no endereço www.brameleiloes.com.br. Os
lotes remanescentes, não vendidos no 1° Leilão, serão ofertados
no 2° Leilão no dia 14/05/2021, exclusivamente no site da leiloeira,
no endereço www.brameleiloes.com.br

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o disposto nos Artigos 15, 16 inciso II, letras a), c) e g) e
39 inciso II do Estatuto, ficam os associados da APÓS-FURNAS
convocados a participar da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada
no dia 17/06/2021 – quinta-feira, sendo convocação única às 10h30,
exclusivamente por meio de webconferência, com a presença
mínima de 20 (vinte) associados com direito a voto, a fim de deliberar
sobre os seguintes assuntos: 1- Eleger os membros da Diretoria Executiva,
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal no período de junho de 2021 a 31
de março de 2023; 2- Aprovar mudança de endereço da APÓS-FURNAS,
para a Rua São José, nº 90 - Grupo 1902 – Centro - Rio de Janeiro-RJ,
após encerramento do comodato das salas cedidas por FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS S/A; 3- Assuntos Gerais. Atenciosamente,

Henrique P. Trigueiro
Diretor Presidente

* A Comissão Eleitoral disponibilizará as normas para as eleições
no site e na secretaria da APÓS-FURNAS.

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.

TCU, por unanimidade, absolve  
Dilma na compra de Pasadena

Por unanimidade o Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) absolveu, nesta quar-
ta-feira, a ex-presidente Dil-
ma Rouseff  e condenou o 
ex-presidente da Petrobras 
José Sérgio Gabrielli pelos 
prejuízos na compra da re-
finaria de Pasadena, nos 
EUA. No processo, tam-
bém foram condenados os 
ex-diretores Paulo Roberto 

Costa e Nestor Cerveró, 
delatores da “lava jato”. A 
decisão contou com o voto 
do ministro Jorge Oliveira, 
indicado em dezembro de 
2020 pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

Em 2006, Dilma integra-
va o conselho de adminis-
tração da estatal e votou pe-
la compra da refinaria. Ela 
alegava que não teve acesso 

a todas as informações ne-
cessárias para a aquisição. O 
negócio foi alvo de uma sé-
rie de investigações da for-
ça-tarefa de Curitiba, mas 
nenhuma acusação foi feita 
contra a ex-presidente.

Na época, a Petrobras 
comprou 50% da refinaria 
por US$ 360 milhões (cerca 
de R$ 2 bilhões em valores 
atuais). Por causa das cláu-

sulas do contrato, a estatal 
foi obrigada a comprar toda 
a unidade, o que resultou 
em um gasto total de US$ 
1,18 bilhão (cerca de R$ 6,6 
bilhões em valores atuais).

De acordo com o TCU, 
o prejuízo com a compra 
da refinaria chegou a US$ 
580,4 milhões (cerca de R$ 
3,2 bilhões em valores atu-
ais).

Atendimento às famílias ajuda  
setor de serviços crescer 3,7%

O volume de servi-
ços no país teve 
alta de 3,7% na 

virada de janeiro para feve-
reiro, transformando-se na 
nona taxa de crescimento 
consecutiva do indicador, 
que acumula ganhos de 
24% nesse período de nove 
meses.

O destaque ficou aos ser-
viços prestados às famílias 
(8,8%), onde se incluem, 
principalmente, trabalhado-
res de restaurantes, bares e 
serviços domésticos, os que 
mais utilizam transporte pú-
blico, ficando sujeitos a pos-
síveis contaminação com o 
coronavírus. Seria correto se 
os que tiveram vidas perdidas 
pela Covid-19 entrassem nas 
estatísticas de comportamen-
to da economia.

O setor também superou, 
pela primeira vez, o perío-
do pré-pandemia, ficando 
0,9%, acima do patamar de 
fevereiro de 2020, na série 
com ajuste sazonal. Os da-
dos foram divulgados nesta 
quinta-feira pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). No mês 
de março foram registradas 
62.918 vítimas fatais, repre-
sentando quase o dobro do 
recorde anterior. Em abril a 
crise vem tomando propor-
ções alarmantes.

Nos outros tipos de 
comparação, no entanto, os 
serviços apresentaram que-
da: em relação a fevereiro 
de 2020, sem ajuste sazonal 
(-2%), acumulado do ano 
(-3,5%) e acumulado de 12 
meses (-8,6%).

A receita nominal teve 
alta de 2,8% na compara-
ção com janeiro deste ano, 
mas caiu 1,6% em relação 
a fevereiro, 3,4% no acu-
mulado do ano e de 8,2% 
no acumulado de 12 me-
ses.

A alta de 3,7% do volu-
me de serviços de janeiro 
para fevereiro foi acompa-
nhada pelas cinco ativida-
des pesquisadas pelo IB-
GE: transportes, serviços 
auxiliares aos transportes 
e correio (4,4%), profis-
sionais, administrativos e 
complementares (3,3%), 
prestados às famílias 
(8,8%), outros serviços 
(4,7%) e informação e co-
municação (0,1%).

Segundo Felipe Sichel, 
estrategista-chefe do Banco 

Digital Modalmais, a varia-
ção em fevereiro foi “abai-
xo da nossa expectativa de 
-1,3%, mas melhor do que 
a mediana do mercado de 
-3,5%.”

No mês, o índice avan-
ça 3,7%. A leitura mensal 
mostra avanços relevan-
tes em todas as aberturas, 
inclusive em serviços de 
alojamento e alimentação. 
A parte de comunicação 
avanço somente 0,1%, en-
quanto transportes avança-
ram 4,4% e outros serviços 
4,7%. Para o mês de março, 
a expectativa é de nova re-
tração mensal nos serviços, 
tendo em vista a adoção de 
medidas de restrição em 
diversas capitais brasileiras. 
Para o IBC-Br prevemos 
avanço de 0,86%.”

Nunes Marques revoga liminar sobre cultos evangélicos
Em decisão assinada 

nesta quinta-feira, o minis-
tro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Nunes Mar-
ques revogou liminar con-
cedida por ele que autori-
zava práticas religiosas em 
templos e igrejas durante 
a pandemia da Covid-19, 
desde que atendidos os 

protocolos sanitários. A 
decisão foi proferida na 
Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Funda-
mental (ADPF) 701.

Ao reconsiderar a limi-
nar, o ministro se alinhou 
ao entendimento do Ple-
nário, que, no último dia 
8, manteve a validade da 

restrição temporária de ati-
vidades religiosas coletivas 
presenciais. No julgamen-
to da ADPF 811, o STF 
decidiu que são válidos e 
constitucionais os atos de 
governadores e prefeitos 
que permitem a abertura ou 
determinam o fechamento 
de igrejas, templos e demais 

estabelecimentos religiosos 
enquanto durar a pandemia.

“Ressalvado meu enten-
dimento pessoal contrário 
sobre a questão, em respeito 
ao decidido pelo colegiado 
desta Corte, revogo a limi-
nar anteriormente concedi-
da nestes autos”, concluiu o 
ministro.
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Alerj barra privatização  
da Cedae pela 2ª vez

A privatização 
da Cedae já 
foi tentada 

pelo menos duas vezes 
nos últimos anos. 
E não é a primeira 
vez que a Alerj barra a 
venda da companhia. 
Em 1998, o então 
governador Mar-
cello Alencar tentou 
privatizar a Cedae; os deputados, comandados à época 
por Sérgio Cabral, conseguiram impedir a transação. Em 
1999, o governador Anthony Garotinho fez estudos para 
privatizar a Cedae, mas voltou atrás. Agora, projeto de lei 
assinado pelo presidente da Casa, deputado André Ceci-
liano (PT), condiciona a venda da Cedae à renovação do 
Regime de Recuperação Fiscal, que tem a venda da com-
panhia como contrapartida. O Governo do Estado queria 
privatizar antes.

Venda de animais  
de estimação

Projeto de lei em tramitação na Alerj proíbe a comer-
cialização de animais de estimação, cães e gatos, que não 
estejam esterilizados, microchipados, vermifugados e 
vacinados. Proíbe também a venda de animais com menos 
de 120 dias de vida. A proposta é do deputado Marcelo 
Dino (PSL).

Sob nova e  
temporária direção

Até a próxima quarta-
-feira (21), a Alerj estará 
sob o comando do depu-
tado Jair Bittencourt (PP). 
Primeiro vice-presidente da 
Casa, ele assumiu interina-
mente a presidência, com 
a viagem de André Cecilia-
no (PT) ao exterior. Tudo 
oficializado através de comunicado no Diário Oficial.

Não adianta chorar

Não é a primeira vez que o Supremo determina a ins-
talação de CPIs a pedido da oposição. No Governo Lula, 
o STF mandou que fosse instalada a CPI dos Bingos, em 
2007, e do Apagão Aéreo, em 2014. Já na gestão Dilma, 
determinou a CPI da Petrobras. A Constituição determina 
que, para instalar uma CPI, sejam preenchidos três requi-
sitos: assinatura de um terço dos senadores, indicação de 
fato determinado a ser apurado e definição de um prazo 
certo para duração.

Carregador para  
veículos elétricos

Os novos prédios residenciais e comerciais deverão incluir 
nos projetos preparação para a instalação de pontos de recar-
ga de veículos elétricos. É o que determina projeto de lei do 
vereador Zico (REP), protocolado na Câmara Municipal do 
Rio. A partir da aprovação do projeto, quem não cumprir a 
determinação não receberá a Certidão de Habite-se.

André Ceciliano

Jair Bittencourt

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.

Falta de pagamento soma 83,8% das 
ações locatícias em fevereiro

Levantamento reali-
zado pelo Secovi-
-SP (Sindicato da 

Habitação) no Tribunal de 
Justiça do Estado de São 
Paulo mostra que, em fe-
vereiro, das 1.090 ações 
judiciais relacionadas ao 
mercado de locação, 913 
processos foram motiva-
dos por falta de pagamento 
do aluguel, representando 
83,8% do total ajuizado na 
capital paulista.

As ordinárias, relativas 
à retomada de imóvel para 
uso próprio, de ascendente 
ou descendente, reforma 
ou denúncia vazia, totali-
zaram 100 ações (9,2%). 
As ações para renovação 
compulsória de contratos 
comerciais com prazo de 

cinco anos responderam 
por 66 processos (6,1%) e 
as consignatórias, quando 
há discordância de valores 
de aluguéis, motivaram 11 
processos (1%).

O levantamento aponta 
ainda uma alta de 44,8% no 
total de ações que ingressa-
ram na Justiça em fevereiro 
(1.090 processos), em com-
paração ao mês anterior 
(753 processos). Em rela-
ção a fevereiro do ano pas-
sado (1.165 ações), houve 
uma diminuição de 6,4%.

No primeiro bimestre 
deste ano, as 1.843 ações 
contabilizadas representam 
uma redução de 17,1% em 
relação ao primeiro bimes-
tre de 2020, quando foram 
totalizadas 2.223 ações. 

Também houve queda no 
total das ações acumula-
das no período de mar-
ço de 2020 a fevereiro de 
2021, com o ajuizamento 
de 12.809 ações, um recuo 
de apenas 17,6% diante do 
acumulado no período an-
terior, com 15.552 ações.

Entretanto, quando se 
trata de quitar dívidas no 
comércio, a inadimplência 
no varejo de moda recuou 
14% desde o início da pan-
demia. Primeira edição do 
Índice Meu Crediário revela 
que 5,5% das parcelas do 
crediário estavam atrasadas 
em 90 dias no encerramen-
to do mês de março, en-
quanto o volume de carnês 
vencidos era de 6,4% no 
mesmo período de 2020, 

quando a pandemia foi de-
clarada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
o índice de carnês atrasados 
era de 6,37%.

De acordo com o levan-
tamento, a inadimplência 
da modalidade recuou 14% 
desde o início da pandemia 
no Brasil. O Índice Meu 
Crediário também consta-
tou que a mediana de par-
celas vencidas no varejo de 
moda apresentou uma que-
da de um ponto percentu-
al neste ano, uma vez que 
no primeiro trimestre de 
2020 ela girava em torno de 
6,5%, enquanto no trimes-
tre recém encerrado o índi-
ce médio ficou em 5,5%. O 
nível de confiança do levan-
tamento é de 90%.

Rio tem a gasolina 
mais cara do Sudeste

O mais recente le-
vantamento do 
Índice de Preços 

Ticket Log (IPTL) aponta 
que a Região Sudeste regis-
trou os maiores aumentos 
de preços da gasolina e do 
etanol em março, na com-
paração com o fechamen-
to de fevereiro. A gasolina 
na Região avançou 13,14% 
e foi comercializada pelo 
valor médio de R$ 5,787 o 
litro. Já o etanol apresentou 
alta de 21,47% e foi encon-
trado a R$ 4,589.

“A gasolina no Sudeste 
tem o segundo maior preço 
médio do país, atrás apenas 
do registrado no Centro-
-Oeste. Ainda assim, na 
comparação com o etanol 
pela relação de vantagem 
70/30, o combustível é 
mais vantajoso no Rio de 
Janeiro e no Espírito San-
to”, destaca Douglas Pina, 
Head de Mercado Urbano 
da Edenred Brasil.

Já o diesel e o diesel S-10 
registraram os menores au-
mentos de preços no Su-
deste, em março. O valor 
médio por litro do tipo co-
mum avançou 8,57% e foi 
comercializado a R$ 4,318. 
O tipo S-10 apresentou au-
mento de 8,37% e preço 
médio de R$ 4,390.

O Rio de Janeiro tem a 
gasolina mais cara da Re-
gião Sudeste, comerciali-
zada nos postos pelo pre-
ço médio de R$ 6,128. O 
estado também tem o eta-
nol com o maior valor mé-
dio por litro, de R$ 5,203. 
Já o diesel, o diesel S-10 
e o gás natural veicular 
(GNV) com preços mé-
dios mais altos estiveram 
em Minas Gerais, onde o 
diesel comum foi encon-
trado a R$ 4,407, o tipo 
S-10, a R$ 4,465, e o GNV, 
a R$ 3,443.

São Paulo segue com os 
combustíveis mais baratos 
da região. O diesel foi en-
contrado no estado pelo 
preço médio de R$ 4,228, e 
o diesel S-10, de R$ 4,283. 

A gasolina nos postos pau-
listas foi comercializada a 
R$ 5,325, e o GNV, a R$ 
3,125. Já o etanol apresen-
tou o valor mais baixo do 
país, de R$ 3,904.

Em 2020, foram comer-
cializados 131,76 bilhões de 
litros de combustíveis no 
Brasil, uma queda de 5,97% 
em comparação com 2019, 
refletindo as medidas de 
isolamento em função da 
pandemia de Covid-19. Os 
dados foram apresentados 
no último dia 6 pela Agên-
cia Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP). A comerciali-
zação de óleo diesel B (die-
sel com adição de biodiesel 
na proporção definida na 
legislação) se manteve es-
tável, com aumento 0,30%, 
totalizando 57,47 bilhões de 
litros. Isso reflete a impor-
tância do óleo diesel B no 
transporte de cargas no país 
e a relevância do modal ro-
doviário na matriz de trans-
portes nacional.

Foram comercializados 
6,6 bilhões de biodiesel em 
2020, um crescimento de 
11,47% em relação a 2019, 
devido ao aumento da mis-
tura obrigatória ao óleo 
diesel – em março, o teor 
de biodiesel no diesel au-
mentou de 12% para 13%, 
conforme estabelecido na 
Resolução nº 16/2018 do 
Conselho Nacional de Polí-
tica Energética (CNPE).

O consumo de gasolina 
C (com 27% de etanol ani-
dro, conforme legislação 
vigente) sofreu queda de 
6,13%, chegando a 35,82 
bilhões de litros. Trata-se 
do mesmo percentual de re-
dução da gasolina A (pura) 
e do etanol anidro.

O etanol hidratado com-
bustível teve consumo de 
19,26 bilhões de litros no 
ano, registrando diminui-
ção de 14,58% na compa-
ração com 2019. O etanol 
total (soma de anidro e hi-
dratado) teve redução de 
11,93%, com 28,93 bilhões 
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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.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
INSTITUTO ISABEL - 33.529.272/0001-32, torna público que requereu
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Sim-
plificação - SMDEIS, através do processo nº 14/201.436/2013, Licença
Ambiental Municipal para construção de grupamento residencial
multifamiliar, situado na projeto de construção de grupamento
multifamiliar, situado à Rua Mariz e Barros, n° 612 – Maracanã – RJ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO HOTELEIRO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
pelo presente edital, com base no arts. 21, 23, 24 e 25 do Estatuto, e do
dispositivo do parágrafo único do art. 21, face o falecimento do Sr. Presi-
dente Waltair Mendes Rodrigues, fica convocada pela Comissão Eleitoral
composta pelos Senhores, Luiz Cláudio dos Santos Brito, CPF 086.331.067-
28 - presidente da comissão eleitoral, Jose Soares Teixeira, CPF
321.213.773-87 - secretário, e Benedito de Medeiros, CPF 643.217.387.68
- suplente, à convocação para a eleição e para e renovação dos membros
da diretoria e Conselho Fiscal, no dia 01 de maio de 2021 a partir das 10
horas às 17 horas, na sede da Federação, situada na Avenida Beira Mar,
262, sala 103, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20.021-060. O prazo para
registro de chapa será de oito dias úteis a contar da data da publicação do
presente edital de convocação, no horário de 10:00 às 16:00, na sede da
Federação, situada na Avenida Beira Mar, 262, sala 103, Centro, Rio de
Janeiro, CEP 20.021-060. RIO DE JANEIRO, 15 DE ABRIL DE 2021
LUIZ CLÁUDIO DOS SANTOS BRITO - Presidente da Comissão Eleitoral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SIGABAM – Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado do Rio
de Janeiro, através de seu presidente, nos moldes do Estatuto Social da
Entidade,convoca todos os membros de sua categoria: garçom, barman,
maitre, garçonete, atendente demesas de restaurante, atendentes de
mesas de restaurante senf-service, que exerçam a função de garçom e
Cumins), assim como seus auxiliares, que trabalham em Restaurantes,
Bares e Demais Meio de Alimentação do Município do Rio de Janeiro,
EXCETO a Categoria Econômica de Hotéis e Similares (apart-hotéis, mo-
téis, hospedagens, hospedarias, pensionato, albergues e demais meios
de hospedagem), da base territorial do município do Rio de Janeiro, para
Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada em sua sede social, na
Rua Visconde de Inhaúma, 134 – sala 917 – centro – Rio de Janeiro – RJ,
no dia 19 de abril de 2021, às 10:00 em primeira convocação e às 10:30
h, em segunda e última convocação, para aprovação do seguintes pon-
tos de pauta: 1º - Apreciar, discutir e deliberar termo aditivo à convenção
coletiva de trabalho registrada no Sistema Mediador do ME, sob o nº de
registro: RJ001512/2020 Rio de Janeiro/RJ., 15 de abril de 2021.

ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - Presidente

COOPROSAU – COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ nº 24.542.069/0001-05 – NIRE 33.4.0005489-0

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da COOPROSAU – COOPERATIVA DE
TRABALHO EM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, convoca seus
sócios cooperados a reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA em no dia 27 de abril 2021, à Rua Adolpho Bravo, 210,
Bacaxá, Saquarema – RJ, na forma do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/
71 e §§ 1º e 3º da Lei nº 12.690/12, com 1ª convocação às 13:00 h, com
quorum mínimo de instalação de 2/3 do número de sócios; com 2ª
convocação às 13:00 h, com quorum mínimo de instalação de metade mais
um do número dos sócios; com 3ª e última convocação às 13:00 h, com a
presença de 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento)
do total de sócios, prevalecendo o menor número, para analisarem e
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - prestação e aprovação das
contas dos órgãos de administração – exercício 2020 - acompanhada de
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b)
balanço; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das
despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; II - destinação
das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência
das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-
se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; III – Eleição
dos membros do Conselho Fiscal, e IV – Eleição de membro para o
Conselho de Administração. Saquarema, 14 de abril 2021,

Edmilson Victor Rodrigues.

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.

COOPECLEAN – COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS
DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM GERAL

CNPJ 25.311.067/0001-78  -  NIRE 33.4.0005505-5
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOPECLEAN – COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE ASSEIO
E CONSERVAÇÃO EM GERAL, convoca os associados a reunirem-se
em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 27 de abril 2021,
em sua sede, à rua Adolpho Bravo, 210, Bacaxá – Saquarema/RJ, na
forma do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/71 e §§ 1º e 3º da Lei nº
12.690/12, com 1ª convocação às 07:00 h, com quórum mínimo de instalação
de 2/3 do número de sócios; com 2ª convocação às 08:00 h com quórum
mínimo de instalação de metade mais um do número dos sócios; com 3ª e
última convocação às 09:00 h com a presença de 50 (cinquenta) sócios
ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o
menor número, para analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: I - prestação e aprovação das contas dos órgãos de administração –
exercício 2020 - acompanhada de parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo das
sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do
Conselho Fiscal; II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das
despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas
para os fundos obrigatórios; III – Eleição do Conselho Fiscal. IV – Eleição
de membro para o Conselho de Administração, V – Eleição de Delegado
junto a Central. Saquarema, 14 de abril 2021 – Beatriz Paganni.

EUA e China se aproximam em  
prol das finanças sustentáveis

Inscrição do CPF no Sistema de Informações de Crédito
STJ exclui acusação de responsabilidade indevida do BC

A Primeira Turma 
do Superior Tri-
bunal de Justiça 

(STJ) deu provimento a um 
recurso especial do Banco 
Central (BC) e reconheceu 
a sua ilegitimidade para fi-
gurar no polo passivo da 
ação de indenização ajuiza-
da por um cliente de banco 
que teve o CPF incluído no 
Sistema de Informações de 
Crédito (SCR) sem notifica-
ção prévia.

Integrante do Sisbacen, o 

SCR é um instrumento de 
registro gerido pelo BC e ali-
mentado mensalmente pelas 
instituições financeiras com 
informações que permitem 
avaliar o nível de risco das 
operações de crédito.

A decisão da Primeira 
Turma reformou acórdão 
do Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região (TRF4) 
que condenou a autarquia 
federal, solidariamente com 
o banco, a pagar indeniza-
ção de R$ 3 mil ao cliente. 

O TRF4 equiparou o Sisba-
cen e suas ramificações aos 
cadastros de proteção ao 
crédito, aplicando ao caso a 
Súmula 359 do STJ, segun-
do a qual “cabe ao órgão 
mantenedor do cadastro de 
proteção ao crédito a notifi-
cação do devedor antes de 
proceder à inscrição”.

Efeito secundário

A relatora, ministra 
Regina Helena Costa, ex-

plicou que o BC é res-
ponsável pela regulação, 
fiscalização e manutenção 
dos diversos sistemas e 
recursos tecnológicos que 
compõem o Sisbacen.

Segundo a magistrada, há 
inúmeros julgados nos quais 
o STJ considerou que as in-
formações fornecidas pelas 
instituições financeiras ao 
Sisbacen são restritivas de 
crédito, uma vez que esse 
sistema permite avaliar a ca-
pacidade de pagamento do 

consumidor de serviços ban-
cários.

Os cadastros integrantes 
do Sisbacen – esclareceu –, 
destinados à atividade fisca-
lizadora exercida pela autar-
quia, eventualmente podem 
ser usados para o controle 
da inadimplência em rela-
ção aos clientes de institui-
ções financeiras, gerando 
restrições ao crédito.

“Todavia, esse efeito se-
cundário, decorrente da 
operacionalização da polí-

tica regulatória do sistema 
financeiro, não é bastante 
para impor à autarquia a sua 
responsabilização por ausên-
cia de prévia notificação do 
devedor, como demanda o 
parágrafo 2º do artigo 43 do 
Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC)”, afirmou 
a ministra. Para ela, não há 
fornecimento de produto ou 
serviço pelo BC para ser con-
sumido, mediante pagamen-
to, pelo cliente da instituição 
financeira.

Dólar cai pela  
terceira vez na semana

Pelo terceiro dia conse-
cutivo, o dólar caiu nesta 
quinta-feira e aproximou-
se de R$ 5,60, zerando a 
alta em abril. A bolsa de 
valores iniciou o dia em 
forte alta, mas fechou pra-
ticamente estável em meio 
à realização de lucros.

Conforme a agência 
Brasil, o dólar comercial 
encerrou o dia vendido a 
R$ 5,628, com recuo de R$ 

0,042 (-0,75%). A cotação 
operou em queda durante 
toda a sessão. Na mínima 
do dia, por volta das 10h, 
a moeda norte-americana 
chegou a R$ 5,60. Com o 
desempenho desta quin-
ta-feira, o dólar passou a 
acumular queda de apenas 
0,01% em abril. A divisa, 
no entanto, registra alta de 
8,47% em 2021.

Financiamento de veículos 
usados tem maior procura

Levantamento realizado 
pela B3 mostra que, entre 
janeiro e março de 2021, 
as vendas financiadas de 
veículos usados, incluindo 
motos, autos leves e pesa-
dos, somaram 1 milhão de 
unidades no país. O núme-
ro corresponde a um cresci-
mento de 7,5%, se compa-
rado ao mesmo período de 
2020. Dentro deste cenário, 
se destacaram os financia-
mentos de autos leves com 
mais de 12 anos de uso, que 
registraram aumento de 
33,1%.

Durante o trimestre, as 
vendas financiadas de ve-
ículos usados - incluindo 

motos, autos leves e pesa-
dos - representaram 71,4% 
do total, enquanto no pri-
meiro trimestre de 2020 elas 
representaram 65,5%. Já os 
financiamentos para veícu-
los novos registraram queda 
de 18,5%, comparado ao 
primeiro trimestre de 2020. 
Se considerados apenas os 
autos leves 0km, a queda foi 
de 14,2%.

A B3 opera o Sistema Na-
cional de Gravames (SNG), 
a maior base privada do pa-
ís, que reúne o cadastro das 
restrições financeiras de ve-
ículos dados como garantia 
em operações de crédito em 
todo o Brasil.

É um “passo positivo” 
para o mundo o fato de os 
Estados Unidos e a Chi-
na estarem cooperando 
em finanças sustentáveis 
no âmbito do Grupo dos 
Vinte (G20), afirmou a 
diretora-gerente do Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI), Kristalina Georgie-
va.

“Certamente ter as du-
as maiores economias 
cooperando em finanças 
sustentáveis é um pas-
so muito positivo em um 
mundo que está se trans-
formando, principalmente 
por causa das pressões que 
vêm dos riscos climáticos, 
e também para garantir 
que as questões sociais e 
ambientais estejam bem 
integradas nas estratégias 
de investimento”, disse 
Georgieva em entrevista 
exclusiva à agência Xinhua 
na terça-feira (13).

As declarações de Geor-
gieva foram feitas depois 
que os ministros das Finan-
ças e presidentes dos ban-

cos centrais do G20 concor-
daram na semana passada 
que o grupo de estudos de 
finanças sustentáveis será 
elevado para um grupo de 
trabalho de pleno direito, 
co-presidido pela China e 
pelos Estados Unidos. “O 
que esperamos é que o G20 
defina um roteiro claro de 
como as finanças sustentá-
veis podem ser integradas 
de forma mais profunda 
aos sistemas financeiros”, 
disse.

Georgieva reiterou que 
o FMI apoia fortemente 
os objetivos imediatos da 
agenda de finanças susten-
táveis do G20, citando re-
latórios padronizados e o 
papel das instituições finan-
ceiras internacionais nas fi-
nanças sustentáveis. “Claro 
que estaremos empenhados 
em fornecer suporte téc-
nico conforme o trabalho 
avançar”, destacou.

Clima

A mudança climática 

apresenta riscos proemi-
nentes para a estabilidade 
financeira de duas manei-
ras, ou seja, riscos físicos 
e riscos de transição, disse 
Georgieva. Por um lado, os 
desastres naturais relaciona-
dos ao clima mais frequen-
tes e devastadores já estão 
causando perdas financeiras 
e pressionando as institui-
ções financeiras para que 
reconheçam e se protejam 
mais adequadamente contra 
esses riscos.

Por outro lado, à medi-
da que as políticas mudam 
para um desenvolvimento 
resiliente ao clima e de bai-
xo carbono, alguns setores 
se tornam menos atraentes 
para o financiamento e tam-
bém apresentam alto risco 
na carteira de investidores, 
disse.

“O que o FMI está fa-
zendo é usar um instru-
mento testado muito bem 
estabelecido, programas 
de avaliação do setor fi-
nanceiro, para ajudar os 
países a identificar esses 

riscos e integrá-los em su-
as políticas do setor finan-
ceiro”, explicou.

Georgieva também elo-
giou o Banco Popular da 
China, o banco central chi-
nês, por seus esforços para 
incentivar as instituições 
financeiras a apoiar inves-
timentos verdes, ao mesmo 
tempo que atribui grande 
importância à qualidade 
desses investimentos.

“Estou muito feliz que o 
Banco Popular da China es-
teja muito sistematicamente 
engajado em fornecer uma 
boa orientação sobre pa-
drões verdes. Além disso, 
está levando a sério o outro 
aspecto da transição para a 
nova economia climática, 
que são os riscos de estabi-
lidade financeira relaciona-
dos ao clima”, disse.

No final do ano passado, 
os empréstimos verdes pen-
dentes da China atingiram 
quase 12 trilhões de iuanes 
(US$ 1,84 trilhão), os mais 
altos do mundo, mostraram 
dados oficiais.
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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.

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.

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.

COOTRAB – Cooperativa Central de Trabalho Ltda.
CNPJ nº 08.623.284/0001-84. NIRE nº 33.4.0004779-6.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
O Conselho de Administração da COOTRAB - COOPERATIVA CENTRAL
DE TRABALHO LTDA, convoca suas filiadas a reunirem-se em ASSEM-
BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 28 de abril de 2021, na sua sede
Rua Adolpho Bravo, 210, Bacaxá, Saquarema-RJ, na forma do disposto
no art. 44 da Lei n.º 5764/71, com 1ª convocação às 13:00h, com quorum
mínimo de instalação de 2/3 do número de filiadas; com 2ª convocação às
14:00h com quorum mínimo de instalação de metade mais um do número
de filiadas; com 3ª e última convocação às 15:00h, com a presença de
qualquer número de delegados presentes, para analisarem e deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: I - prestação e aprovação das contas dos
órgãos de administração – exercício 2020 - acompanhada de parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c)
demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insu-
ficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e
o parecer do Conselho Fiscal; II - destinação das sobras apuradas ou
rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para
cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso,
as parcelas para os fundos obrigatórios; III – Eleição de membro para o
Conselho de Administração. IV – Eleição dos membros do Conselho Fis-
cal. Saquarema, 14 de abril de 2021. Andréa Perrone - Presidente.

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.

ADMCOOPER – COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS, TECNOLÓGICOS E LOGÍSTICA.
CNPJ nº 24.335.225/000-67 - NIRE nº 33.4.0005477-6

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da ADMCOOPER – COOPERATIVA DE
TRABALHO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TECNOLÓGICOS E
LOGÍSTICA, convoca seus sócios cooperados a reunirem-se em
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 28 de abril 2021, na rua
Adolpho Bravo, 210, Bacaxá – Saquarema*RJ, na forma do disposto no
art. 44 da Lei n.º 5764/71 e §§ 1º e 3º da Lei nº 12.690/12, com 1ª
convocação às 07:00 h, com quórum mínimo de instalação de 2/3 do
número de sócios; com 2ª convocação às 08:00 h com quórum mínimo de
instalação de metade mais um do número dos sócios; com 3ª e última
convocação às 09:00 h com a presença de 50 (cinquenta) sócios ou, no
mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o menor
número, para analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I -
prestação e aprovação das contas dos órgãos de administração –
exercício 2020 - acompanhada de parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo das
sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do
Conselho Fiscal; II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das
despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas
para os fundos obrigatórios; III – Eleição do Conselho Fiscal; IV - Eleição
de membro para o Conselho de administração; V – Assuntos Gerais.
Saquarema, 14 de abril de 2021. Pedro Vitor Camargo da Fonseca.

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.

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.

CONCESSÃO DE LICENÇA (LMP)
INSTITUTO ISABEL, CNPJ n° 33.529.272/0001-32 torna público que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do
processo n° 14/201.436/2013, a Licença Ambiental Municipal Prévia
(LMP) nº 1312/2020, para construção de grupamento multifamiliar situ-
ado na Rua Mariz e Barros, 612 - Maracanã, Rio de Janeiro - RJ.

2° Ciclo da Oferta Permanente tem 65 empresas inscritas 
ANP  prevê realizar a assinatura dos contratos de concessão até 30 de junho

A Comissão Espe-
cial de Licitação 
(CEL), da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), aprovou as inscri-
ções de mais três empresas 
para a Oferta Permanente 
de áreas para exploração e 
produção de petróleo e gás 
natural: Giongo Óleo e Gás 
Ltda., Nobel Energy Ltda. 
e Petropotiguar Petróleo e 
Gás Ltda. As inscrições fo-
ram aprovadas nesta quar-
ta-feira (14), em reunião 
da CEL, e publicadas nesta 
quinta-feira no Diário Ofi-
cial da União (https://www.
in.gov.br/en/web/dou/-/
comunicado-314144270).

Com as três novas em-
presas, já são 65 inscritas 
no 2° Ciclo da Oferta Per-
manente. A ANP prevê 
realizar a assinatura dos 
contratos de concessão até 
30 de junho deste ano. Es-
se 2º Ciclo foi iniciado em 
11 de setembro de 2020 
com a aprovação pela CEL 
da declaração de setores de 
interesse para blocos e/ou 
áreas em oferta apresenta-
da por empresa já inscrita 
no processo, acompanha-
da de garantia de oferta. 
O Cronograma do 2º Ci-
clo da Oferta Permanente 

pode ser acessado no link: 
http://rodadas.anp.gov.br/
pt/oferta-permanente/2-
ciclo-da-oferta-permanen-
te/cronograma-2-ciclo-op.

Só para entender como 
foi o ciclo anterior, a ANP 
realizou a sessão pública de 
apresentação de ofertas do 
1º Ciclo da Oferta Perma-
nente no dia 10 de setem-
bro de 2019, no Rio de Ja-
neiro. Foram arrematados 
33 blocos localizados na 
bacia marítima de Sergipe-
Alagoas, e nas bacias terres-
tres do Parnaíba, Potiguar 
e Recôncavo, totalizando 
uma área de 16.730,43 km².  
O total de bônus ofertado 
foi de R$ 15.325.190,66 e 
a previsão do investimento 
mínimo na fase de explora-
ção é de R$ 309.782.000,00.

Processo

O processo de Oferta 
Permanente de áreas para 
exploração e produção de 
petróleo e gás natural con-
sidera a oferta contínua de 
campos devolvidos (ou em 
processo de devolução), de 
blocos exploratórios oferta-
dos em rodadas anteriores e 
não arrematados e também 
dos blocos devolvidos à 
agência.

De acordo com a mo-
dalidade, as licitantes ins-
critas podem apresentar 
interesse para quaisquer 
blocos ou áreas, desde 
que apresentem garantia 
de oferta acompanhada 
de declaração de interesse. 
Apresentada uma ou mais 
declarações de interesse, e 
aprovada toda a documen-
tação, a Comissão Espe-
cial de Licitação da Oferta 
Permanente divulga cro-
nograma para realização 
de um ciclo para apresen-
tação de ofertas.

Nessa modalidade, há 
a oferta contínua de blo-
cos exploratórios e áreas 
com acumulações margi-
nais localizados em quais-
quer bacias terrestres ou 
marítimas. A exceção são 
os blocos localizados no 
Polígono do pré-sal, nas 
áreas estratégicas ou na 
Plataforma Continental 
além das 200 milhas náu-
ticas, bem como os auto-
rizados a compor a 17ª e a 
18ª Rodadas de Licitações.

Em 27 de abril de 2018, 
a ANP divulgou as regras 
para participação e os pa-
râmetros técnicos e econô-
micos das primeiras áreas 
disponíveis e, no dia 20 de 
julho de 2018 foi publicada 

a primeira versão do edital, 
disponibilizando 148 blo-
cos exploratórios e 14 áreas 
com acumulações marginais 
no rol de objetos da Oferta 
Permanente.

A ANP divulga os blocos 
e áreas em estudo e, após 
a obtenção das diretrizes 
ambientais, são incluídos 
no rol de objetos da Oferta 
Permanente, mediante rea-
lização de Audiência Públi-
ca e demais procedimentos 
deliberativos.

Inscrição:

A inscrição para partici-
pação na Oferta Permanen-
te é obrigatória e individual 
para cada interessada, mes-
mo para aquelas que pre-
tendam apresentar oferta 
mediante consórcio.

A inscrição para partici-
pação na licitação dar-se-á 
mediante:

I) preenchimento de for-
mulário eletrônico de ins-
crição;

II) apresentação dos do-
cumentos de inscrição dis-
criminados no edital; e

III) pagamento da taxa 
de participação.

Poderão participar da 
Oferta Permanente, desde 
que satisfaçam plenamen-

Aumentos do diesel e gasolina
Foram aplicados pela 

Petrobras aumentos de R$ 
0,10 (3,7%) no preço do 
diesel e de R$ 0,05 (1,9%) 
no da gasolina. Os valores 
serão reajustados a partir 
desta sexta-feira (16) nas 
refinarias da estatal, onde o 
litro do diesel passará a cus-
tar R$ 2,76, e o da gasolina, 
R$ 2,64.

A última mudança nos 
preços dos combustíveis 
ocorreu no sábado passado, 
quando a Petrobras havia 
anunciado uma redução de 
R$ 0,08 no preço do diesel 
e mantido o preço da gaso-
lina em R$ 2,59.

Os reajustes de preços 
da Petrobras acompanham 
variações do valor dos 
combustíveis e do dólar 
no mercado internacional. 
Com isso, os aumentos ou 
reduções de preços ocor-
rem sem periodicidade 
definida, o que, segundo a 

estatal, permite competir 
de maneira mais eficiente 
e flexível.

Segundo a agência Brasil, 
desde o início do ano, os 
preços acumulam alta tanto 
para a gasolina, que encer-
rou 2020 vendida a R$ 1,84 
nas refinarias da Petrobras, 
quanto para o diesel, que 
era negociado a cerca de R$ 
2 por litro.

A Petrobras afirma que 
os preços cobrados por su-
as refinarias têm “influên-
cia limitada” sobre o que é 
cobrado dos consumidores 
finais desses combustíveis. 
Isso ocorre porque o valor 
pago na bomba dos postos 
é acrescido de impostos fe-
derais e estaduais, custos pa-
ra aquisição e mistura obri-
gatória de biocombustíveis, 
além das margens brutas 
das companhias distribui-
doras e dos postos revende-
dores de combustíveis.

te todas as disposições do 
edital e da legislação apli-
cável: pessoas jurídicas 
nacionais ou estrangeiras, 
isoladamente ou reunidas 
em consórcio e fundos de 
investimento em participa-
ções (FIPs), na condição 

de não-operadora, somente 
podendo apresentar ofertas 
em consórcio. Outras in-
formações sobre as rodadas 
podem ser esclarecidas com 
a agência pelo correio ele-
trônico rodadas@anp.gov.
br.
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Azulão Geração de Energia S.A.
CNPJ/MF: 30.185.130/0002-98

Balanço Patrimonial Exercícios encerrados em 31/12/20 e 2019
Ativo Nota 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 545.227 1.984
Títulos e valores mobiliários 7 8.764 2.254
Estoques 157 ‐
Despesas antecipadas 2.921 489
IR e Contribuição Social a recuperar 272 5
Adiantamentos diversos 127 ‐
Adiantamentos a fornecedores 8 40

557.476 4.772
Não circulante
IR e Contribuição Social diferidos 3 -

3 ‐
Imobilizado 8 1.359.843 238.855

1.359.846 238.855
Total Ativo 1.917.322 243.627

Passivo Nota 2020 2019
Circulante
Fornecedores 9 33.315 33.538
Empréstimos e financiamentos 10 4.246 ‐
Arrendamento 182 ‐
Outros impostos a recolher 2.440 104
Obrigações sociais e trabalhistas 1.324 ‐
Participações nos lucros 2.761 ‐
Instrumentos financeiros derivativos 11 ‐ 7.070
Outras obrigações 1.836 ‐

46.104 40.712
Não circulante
Fornecedores 9 11.760 ‐
Empréstimos e financiamentos 10 836.143 ‐
Arrendamento 233 ‐
Operações comerciais com partes relacionadas 12 3.440 850

851.576 850
Total do Passivo 897.680 41.562
Patrimônio líquido 13
Capital social 1.024.410 188.043
Adiantamento para futuro aumento de capital ‐ 22.127
Outros resultados abrangentes ‐ (7.070)
Prejuízos acumulados (4.768) (1.035)
Total do patrimônio líquido 1.019.642 202.065
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.917.322 243.627

Demonstrações dos Resultados Exercícios encerrados em 31/12/20 e 2019
Nota 2020 2019

Despesas/Receitas operacionais 14
Gerais e administrativas (4.995) (838)
Outras receitas operacionais 15 -
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos (4.980) (838)
Resultado financeiro 15
Receitas financeiras 1.616 36
Despesas financeiras (372) (219)
Resultado antes dos tributos sobre o prejuízo (3.736) (1.021)
IR e Contribuição Social sobre o prejuízo
Diferido 3 ‐
Prejuízo líquido do exercício (3.733) (1.021)
Atribuído a sócios da empresa controladora (3.733) (1.021)
Atribuído a sócios não controladores ‐ ‐

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 
Exercícios encerrados em 31/12/20 e 2019

2020 2019
Prejuízo líquido do exercício (3.733) (1.022)
Outros resultados abrangentes a ser reclassificados para resultado do
exercício em exercícios subsequentes
Outros resultados abrangentes 7.070 (7.070)
Total de outros resultados abrangentes do exercício 3.337 (8.091)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
Exercícios encerrados em 31/12/20 e 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (3.736) (1.021)
Ajustes para reconciliar o prejuízo ao fluxo de caixa
 das atividades operacionais:
Juros sobre títulos e valores mobiliários (1.332) (22)
Variação cambial ativa e passiva ‐ (149)
Depreciação direito de uso (IFRS 16) 174 -

(4.894) (1.192)
(Aumento) redução nos ativos /Aumento (redução)  
 nos passivos operacionais:
Estoque (157) ‐
Fornecedores 11.537 ‐
Arrendamento 415 ‐
Operações comerciais com partes relacionadas 2.590 850
Obrigações sociais e trabalhistas 4.085 ‐
Impostos, taxas e contribuições 2.336 104
Impostos a recuperar (267) (5)
Despesas antecipadas (2.432) (487)
Outros Ativos e Passivos 1.741 (40)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados 
 pelas (consumidos nas) atividades operacionais 14.954 (770)
Fluxo caixa das atividades de investimentos
Aquisição de Imobilizado (1.109.083) (205.170)
Aplicações em títulos e valores mobiliários (5.178) (2.232)
Caixa e equivalentes de caixa líquido consumido 
 nas atividades de investimentos (1.114.261) (207.402)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimo 849.941 ‐
Pagamento de juros sobre empréstimos (7.478) ‐
Custo de captação (14.153) ‐
Aumento de capital 814.240 188.042
Adiantamento para futuro aumento de capital - 22.114
Caixa e equivalentes de caixa líquido gerados 
 pelas atividades de financiamentos 1.642.550 210.156
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 543.243 1.984
Demonstração da variação de caixa e equivalentes
 de caixa
No início do exercício 1.984 ‐
No fim do exercício 545.227 1.984
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 543.243 1.984

Demonstrações das Mutações dos Patrimônios Líquidos Exercícios encerrados em 31/12/20 e 2019
Capital 
Social 

Integralizado

Adiantamento para 
futuro aumento 

de Capital

Outros 
resultados 

abrangentes
Prejuízos 

acumulados

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018 – Não Auditado 1 13 ‐ (14) ‐
Transações com acionistas:
Aumento de capital 188.042 ‐ ‐ ‐ 188.042
Adiantamento para futuro aumento de capital ‐ 22.114 ‐ ‐ 22.114
Prejuízo líquido do exercício ‐ ‐ ‐ (1.021) (1.021)

Outros resultados abrangentes:
  Perda com derivativos ‐ ‐ (7.070) ‐ (7.070)
Saldo em 31 de dezembro de  2019 188.043 22.127 (7.070) (1.035) 202.065

Transações com acionistas:
Aumento de capital 814.240 ‐ ‐ ‐ 814.240
Integralização de adiantamento para futuro aumento de capital 22.127 (22.127) ‐ ‐ ‐
Prejuízo líquido do exercício ‐ ‐ ‐ (3.733) (3.733)

Outros resultados abrangentes:
Reversão da perda com derivativos - - 7.070 - 7.070
Saldo em 31 de dezembro de  2020 1.024.410 ‐ ‐ (4.768) 1.019.642

1. Contexto operacional: A Azulão Geração de Energia S.A. (a "Cia." ou 
“Azulão”) é uma S.A. de capital fechado domiciliada no Brasil, com sede na 
cidade do RJ/RJ e com filial na cidade de Boa Vista/Roraima. Foi constituída 
em 05/04/18 com o objetivo de desenvolver, construir e operar projetos de 
unidades de geração térmica a partir do gás natural, bem como a participação 
no capital de outras sociedades simples ou empresariais, que possuam objeto 
social semelhante ao da Cia. Eventos significativos ocorridos no exercí-
cio de 2020: No primeiro semestre de 2020, a Cia. celebrou com o Banco 
da Amazônia S.A. (“BASA”), financiamento de R$ 1,0 bilhão (um bilhão de 
reais) para a Azulão Geração de Energia S.A. Os recursos serão destinados 
à construção, operação e manutenção do projeto integrado Azulão‐Jaguatiri-
ca, que compreende a usina termelétrica UTE Jaguatirica II e a infraestrutu-
ra de produção e suprimento de gás a partir do campo de Azulão, na Bacia 
do Amazonas. O financiamento tem vencimento em até 196 meses da data 
de sua celebração e desembolso de recursos de acordo com o cumprimento 
de determinadas condições precedentes e cronograma do projeto. 2. Licen-
ças e autorizações: A Azulão manteve o seu comprometimento em aten-
der todas exigências das condicionantes de sua Licença de Instalação (LI) 
nº 091/19, mantendo a continuidade da construção do ativo UTE Jaguatirica 
II. Novas fases da construção e autorizações complementares avançaram ao 
longo de 2020, garantindo o cronograma de construção do ativo. 3. Base de 
elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: Declaração 
de conformidade e base de preparação: As demonstrações financeiras da 
Cia. referentes aos exercícios findos em 31/12/20, foram elaboradas de acor-
do com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e também de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronun-
ciamentos contábeis, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (“CFC”). As principais políticas contábeis aplicadas na prepara-
ção dessas demonstrações financeiras estão apresentadas na Nota Explica-
tiva n° 4 – “Resumo das principais práticas contábeis”. A preparação de de-
monstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas 
e também o exercício de julgamento por parte da administração da Cia. no 
processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem 
maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações finan-
ceiras, estão divulgadas na Nota Explicativa nº 5 - “Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base 
no custo histórico, exceto por certos instrumentos financeiros mensurados 
pelo valor justo. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das 
contraprestações pagas em troca de ativos. Adicionalmente, a Cia. considerou 
as orientações emanadas da Orientação Técnica OCPC 07, emitida pelo CPC 
em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras. 
Dessa forma, as informações relevantes próprias das demonstrações finan-
ceiras estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Adminis-
tração na sua gestão. Na preparação destas demonstrações financeiras, as 
mesmas políticas contábeis foram aplicadas nos exercícios apresentados. A 
emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 
24/03/21. Declaração de continuidade: A administração avaliou a capaci-
dade da Cia. em continuar operando normalmente e está convencida de que 
possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicional-
mente, a administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material 
que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar 
operando. A administração entende que quando as operações iniciarem e a 
estratégia comercial e administrativa na gestão dos custos e despesas, adota-
da nos últimos anos pelas demais Cias. do grupo forem colocadas em práticas 
trarão resultados positivos assim como trouxeram as demais Cias. do grupo 
para resultados positivos. Assim, as demonstrações financeiras foram prepa-
radas com base no pressuposto de continuidade operacional dos negócios da 
Cia.. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações: A Cia. adotou sem 
impactos significativos, as alterações ao CPC 15/IFRS 3 sobre definição de 
um negócio, e as alterações ao CPC 48/IFRS 9 e CPC 40/IFRS 7 sobre Refor-
ma da Taxa de Juros de Referência a partir de 1º/01/20. Uma série de outras 
novas normas também entraram em vigor a partir de 1º/01/20, mas não afe-
taram as demonstrações financeiras da Cia.. A partir de 1º/01/21, as normas 
“CPC 06 (R2) – Arrendamentos” e do “CPC 48 – Instrumentos Financeiros” 
foram alteradas conforme minuta de revisão de pronunciamentos técnicos nº 
17, os quais não foram adotados antecipadamente pela Cia. e não terão im-
pacto significativo nas demonstrações financeiras. 4. Resumo das principais 
práticas contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm 
sido aplicadas pela Cia. de maneira consistente a todos os exercícios apre-
sentados nessas demonstrações financeiras. 4.1. Moeda funcional e moeda 
de apresentação: As demonstrações financeiras estão apresentadas em R$, 
que é a moeda funcional da Cia. e, também, a moeda de apresentação da 
Cia.. a) Transações e saldos: As operações com moedas estrangeiras são 
convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes 
nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são re-
avaliados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas 
transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, refe-
rentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhe-
cidos na demonstração do resultado. 4.2. Contas a pagar fornecedores: As 
contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 
que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas no 
balanço conforme prazo de vencimento (circulante e não circulante). Elas são, 
inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 4.3. 
Práticas contábeis: As demais práticas contábeis relevantes da Cia. estão 
apresentadas nas notas explicativas próprias aos itens a que elas se refe-
rem. 5. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os 
julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam‐se na experi-
ência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. A Cia. não possui estimativa 
e julgamento contábil crítico devido ser uma empresa ainda pré‐operacional. 
6. Caixa e equivalentes de caixa: Prática contábil: Caixa e equivalentes 
de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de 
curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e 
com risco insignificante de mudança de valor, sendo demonstrados na data 
do balanço a valor justo. As aplicações financeiras possuem opção de resgate 
antecipado dos referidos títulos, sem penalidades ou perda de rentabilidade.

2020 2019
Caixa e bancos 1 505
Fundo de Investimento FICFI RF CP ENEVA (a) 1.654 1.479
CDB/Compromissadas (b) 543.572 ‐

545.227 1.984
(a) Trata‐se do Fundo de investimentos em Cotas de FI Multimercado Crédito 
Privado Eneva administrado pelo Banco Itaú S.A.. Em 31/12/20, o saldo variou 
positivamente em R$ 175 mil em relação a 31/12/19, devido a sua rentabilida-
de. O Fundo é composto somente por operações compromissadas, lastreadas 
por títulos públicos federais, registradas na CETIP ou SELIC, quando aplicável, 
possuem garantia de recompra diária a uma taxa previamente estabelecida 
pelas instituições financeiras. (b) Representam valores investidos em CDBs e 
Compromissadas emitidos por instituições financeiras de primeira linha, todos 
vinculados a taxas pós‐ fixadas e com rentabilidade média no ano sobre o 
DI CETIP (“CDI”) de 100%. O incremento observado em 2020, deve‐se aos 
aportes financeiros realizados através das captações de empréstimos, para 
investimento nos projetos em construção. 7. Títulos e valores mobiliários

2020 2019
Letras Financeiras do Tesouro (“LFT’s”) (a) 8.764 2.254

8.764 2.254
(a) LFTs são títulos pós‐fixados cuja remuneração é dada pela variação da 
taxa SELIC diária registrada entre a data de liquidação da compra e a data 
de vencimento. Em 31/12/20 o saldo variou positivamente em R$ 6.510 mil 
em relação a 31/12/19 devido a sua rentabilidade.A carteira de LFTs da Cia. 
contém títulos cujos vencimentos ocorrem entre 2021 e 2025.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Exercícios encerrados em 31/12/20 e 2019
8. Imobilizado: Composição dos saldos

Custo Terrenos
Imobilizado 

em Curso
Direitos 
de uso Total

Saldo em 31/12/2018 ‐  
 Não auditado ‐ ‐ ‐ ‐
Adições 2.624 63.487 ‐ 66.111
Movimentação MTM ‐ (21.830) ‐ (21.830)
Adiantamento à fornecedores ‐ 194.574 ‐ 194.574
Saldo em 31/12/2019 2.624 236.231 ‐ 238.855
Adições 200 510.084 582 510.866
Depreciação ‐ ‐ (174) (174)
Movimentação MTM ‐ 41.084 ‐ 41.084
Custo de transação ‐ 3.255 ‐ 3.255
Adiantamento à fornecedores ‐ 565.957 ‐ 565.957
Saldo em 31/12/2020 2.824 1.356.611 408 1.359.843
Valor Contábil
Saldo em 31/12/2019 2.624 236.231 ‐ 238.855
Saldo em 31/12/2020 2.824 1.356.611 408 1.359.843
Prática contábil: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico 
de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de 
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos 

que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos 
construídos pela própria Cia. inclui: • O custo de materiais e mão de obra 
direta; • Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condições ne-
cessárias para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela 
Administração; e • Os custos de desmontagem e de restauração do local onde 
estes ativos estão localizados. • Os custos de empréstimos diretamente atri-
buíveis a aquisição ou construção do ativo qualificável. Custos subsequen-
tes: Gastos subsequentes serão capitalizados futuramente após o início das 
operações comerciais da Cia., na medida em que seja provável que benefícios 
futuros associados com esses gastos sejam auferidos pela Cia. Gastos de 
manutenção e reparos recorrentes serão registrados no resultado. Deprecia-
ção: A depreciação é calculada com base no método linear ao longo das vidas 
úteis ou prazo contratual estimadas dos ativos (o menor entre eles), conforme 
apresentado a seguir:

Itens de Imobilizado Range de depreciação
Direito de uso 3 a 24 anos

Avaliação de impairment: Segundo o pronunciamento técnico CPC 01 (IAS 
36) ‐ Redução ao valor recuperável de ativos, a entidade deve avaliar a cada 
período de divulgação, se existem indicações de uma possível desvalorização 
no valor do ativo imobilizado. Se houver alguma evidência, deve‐se calcular o 
seu valor recuperável, este que é determinado pela maior importância mone-
tária entre o valor líquido de venda e seu valor em uso. A Cia. avaliou que não 
foi necessário a realização do teste de recuperabilidade pois não foram identi-
ficados indicativos de perda e, portanto, não há constituição e/ou reversão de 
provisão para impairment no ativo imobilizado em 31/12/20. 9. Fornecedores: 
Prática contábil: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar 
por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, 
sendo classificadas no balanço conforme prazo de vencimento (circulante e 
não circulante). Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado.

2020 2019
Fornecedores (a) 45.075 33.538

45.075 33.538
(a) O saldo em 31/12/20 refere‐se, basicamente, às obras de construção da 
usina termelétrica de Jaguatirica II, tendo como fornecedor principal a Techint 
Engenharia e Construção S.A., contratada na modalidade de EPC. O mesmo 
sofreu aumentou em R$ 11.537 mil em relação a 31/12/19.

10. Endividamento 2020 2019

Empresa Credor Moeda
Taxas  

de juros
Taxas 

efetivas Vencimento

Custo de 
captação a 

apropriar Principal Juros Total

Custo de 
captação a 

apropriar Principal Juros Total

Empréstimos e financiamentos
BASA IPCA +

1,6190%Azulão SubCrédito R$ 14,42% 16/06/2036 (8.489) 490.617 2.687 484.815 - - - -A e B
BASA

Azulão SubCrédito R$ IPCA +
1,3247% 14,90% 16/06/2036 (5.664) 359.323 1.915 355.574 - - - -C

(14.153) 849.940 4.602 840.389 - - - -
Circulante 4.246 - - - -
Não Circulante 836.143 - - - -
Abaixo é demonstrado a movimentação dos empréstimos e financiamentos 
(circulante e não circulante):
Saldo em 31 de dezembro de 2019 -
(+) Novas Captações 849.941
(+) Juros incorridos 12.079
(‐) Pagamento de juros (7.478)
(+) Custo de captação (14.153)

Saldo em 31 de dezembro de 2020 840.389
Prática contábil: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, ini-
cialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença 
entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a 
pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que 
as dívidas estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os 
custos dos empréstimos e financiamentos da Cia. são diretamente atribuíveis 
à construção do ativo qualificável (Azulão‐Jaguatirca) e, portanto, registrados 
como parte do custo do ativo imobilizado. O pagamento desses juros é apre-
sentado dentro do fluxo de caixa de financiamentos na demonstração do fluxo 
de caixa. Covenants financeiros e não financeiros: Os contratos de emprés-
timos e financiamentos possuem cláusulas com covenants não financeiros, 
usuais no mercado e resumidos a seguir, as quais são monitoradas regular-
mente pela tesouraria e reportadas periodicamente para a Administração, para 
garantir que o contrato seja cumprido: Obrigação de apresentar aos credores 
demonstrações financeiras periodicamente; (i) Direito dos credores de execu-
tar inspeções e visitas das instalações; (ii) Obrigação de manter atualizadas as 
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas; (iii) Obrigação de manter 
em vigor contratos materialmente relevantes para as suas operações; (iv) Res-
peitar a legislação ambiental e manter em vigor as licenças necessárias para 
as suas operações; (v) Restrições contratuais quanto a operações com partes 
relacionadas e alienações de ativos fora do curso normal de negócios; (vi) Res-
trições quanto à mudança de controle, reestruturações societárias, exceto as 
ocorridas dentro do grupo econômico, e alteração material no objeto social e 
nos atos constitutivos dos devedores; e (vii) Limites de endividamento e para a 
contratação de novas dívidas nas subsidiárias. 11. Instrumentos financeiros 
e gerenciamento de riscos: Instrumento financeiro é qualquer contrato que 
dê origem a um ativo financeiro para uma entidade e a um passivo financeiro 
ou instrumento patrimonial para outra entidade. Prática contábil: Um ativo e 
um passivo financeiro são reconhecidos quando uma entidade se tornar parte 
das disposições contratuais de um instrumento financeiro. Os ativos e passivos 
financeiros são inicialmente mensurados a valor justo e, caso não sejam clas-
sificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado, os custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão são 
adicionados ou reduzidos. Classificação e mensuração subsequente: Ativos 

e passivos financeiros são geralmente classificados como subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado, exceto em determinadas circunstâncias, que 
incluem determinados ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado. Quando ativos e passivos financeiros mensurados a custo amortiza-
do tem seus termos contratuais modificados e tal modificação não for substan-
cial, seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa 
sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença 
entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação não 
substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal 
modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do período. Ins-
trumentos financeiros derivativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo por meio do resultado. A administração dos instrumentos financeiros é 
efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos, visando à 
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acom-
panhamento permanente das taxas contratadas frente as vigentes no merca-
do. A Cia. não efetua aplicações de caráter especulativo com instrumentos 
financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, sendo essa deter-
minação prevista na política de aplicações financeiras vigente. Os valores jus-
tos são determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, 
ou na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. 
Segue abaixo a característica de cada classificação: (i) Custo amortizado: ati-
vo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual 
resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas 
específicas e, cujo modelo de negócios objetiva manter o ativo com o fim de 
receber seus fluxos de caixa contratuais; (ii) Valor justo por meio de outros re-
sultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo 
fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de principal e juros 
sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva 
tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto sua ven-
da, bem como investimentos em instrumento patrimoniais não mantidos para 
negociação nem contraprestação contingente, que no reconhecimento inicial, 
a Cia. elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações subsequentes no 
valor justo do investimento em outros resultados abrangentes; e (iii) Valor justo 
por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta categoria ge-
ralmente inclui instrumentos financeiros derivativos. A hierarquia dos valores 
justos dos ativos e passivos financeiros registrados em base recorrente está 
demonstrada a seguir: (i) Nível I: são preços cotados (não ajustados) em mer-
cados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter 
acesso na data de mensuração; (ii) Nível II: são informações, que não os pre-
ços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta 
ou indiretamente; (iii) Nível III: são informações não observáveis para o ativo 
ou passivo. A descrição dos saldos contábeis consolidados dos instrumentos 
financeiros inclusos nos balanços patrimoniais, bem como a classificação da 
hierarquia de valor justo, está apresentada a seguir:

2020 2019

Ativos financeiros
Custo 

Amortizado

Valor justo 
por meio do 

resultado 
abrangente

Valor justo 
por meio do 

resultado Total
Custo 

Amortizado

Valor justo 
por meio do 

resutado 
abrangente

Valor justo  
por meio do 

resultado Total
Caixa e Equivalente de Caixa 545.227 - - 545.227 1.984 - - 1.984
Títulos e valores mobiliários ‐ ‐ 8.764 8.764 ‐ ‐ 2.254 2.254

545.227 ‐ 8.764 553.991 1.984 ‐ 2.254 4.238
Passivos financeiros
Fornecedores 45.075 - - 45.075 33.538 - - 33.538
Empréstimos e financiamentos 840.389 ‐ ‐ 840.389 ‐ ‐ ‐ ‐
Operações comeciais com partes relacionadas 3.440 ‐ ‐ 3.440 850 ‐ ‐ 850
Arrendamento mercantil 415 ‐ ‐ 415 ‐ ‐ ‐ ‐
Non‐Deliverable Forwards NDF ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.070 ‐ 7.070

889.319 ‐ ‐ 889.319 34.388 7.070 ‐ 41.458
Estimativa do valor justo: Os instrumentos financeiros registrados a valor justo são classificados e divulgados de acordo com os níveis a seguir:

2020 2019
Ativos financeiros Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Títulos e valores mobiliários - 8.764 - 8.764 - 2.254 - 2.254

- 8.764 ‐ 8.764 ‐ 2.254 ‐ 2.254
Passivos financeiros
Non‐Deliverable Forwards NDF ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.070 ‐ 7.070

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.070 ‐ 7.070
11.1. Risco cambial: A Cia., visando assegurar que oscilações significativas nas cotações das moedas a que está sujeito seu passivo com exposição cam-
bial não afetem seu resultado e fluxo de caixa, possuía em 31/12/19, operações de hedge cambial, representando 100% do endividamento com exposição 
cambial, em 31/12/20 a Cia. não possuía contratos de câmbio relevantes, não tendo exposição cambial relevante e por isso não sendo necessário manter 
operações de hedge cambial. 11.2. Risco de crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade da Cia. sofrer perdas em função da inadimplência de suas 
contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Esse fator de risco pode ser oriundo de operações comer-
ciais e da gestão de caixa. Para mitigar os riscos, a Cia. adota como prática a análise da situação financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como 
o acompanhamento permanente das posições em aberto. A Cia. possui uma política de aplicações financeiras, na qual estabelece limites de aplicação por 
instituição e considera a avaliação de rating como referencial para limitar o montante aplicado. Os prazos médios são constantemente avaliados bem como 
os indexadores das aplicações para fins de diversificação do portfólio.
Posições do risco de crédito 2020 2019
Caixa e equivalente de caixa 545.227 1.984
Títulos e valores mobiliários 8.764 2.254

553.991 4.238
11.3. Risco de liquidez: A Cia. monitora seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa esperados em contrapartida ao montante disponível de caixa e 
equivalentes de caixa. A gestão do risco de liquidez implica em manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições de mercado. 
Os valores reconhecidos em 31/12/20 e 31/12/19 se aproximam dos valores de liquidação das operações, incluindo a estimativa de pagamentos futuros de juros.
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2020

Passivos
Até 6 

meses

De 6 
a 12 

meses
De 1 a 
2 anos

De 2 a  
5 anos

Mais de 
5 anos Total

Fornecedores - 33.315 11.760 - - 45.075
Operações comer-
ciais com partes 
relacionadas - - 3.440 - - 3.440
Empréstimos e 
financiamentos 4.246 - 42.037 175.848 618.258 840.389

4.246 33.315 57.237 175.848 618.258 888.904
2019

Passivos
Até 6 

meses

De 6 
a 12 

meses
De 1 a  
2 anos

De 2 a 
 5 anos

Mais de 
 5 anos Total

Fornecedores - 33.538 - - - 33.538
Operações comer-
ciais com partes 
relacionadas - - 850 - - 850
Derivativos - 7.070 - - - 7.070

- 40.608 850 - - 41.458
11.4. Gestão de Capital: Os objetivos da Cia. ao administrar seu capital são 
os de salvaguardar a capacidade de continuidade das empresas para oferecer 
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de 
manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou 
ajustar a estrutura de capital da Cia., a administração pode, ou propõe, nos 
casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de 
dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou 
vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. 12. Partes 
relacionadas: Empresas ligadas: A Cia. possui como principal empresa liga-

da a Eneva S.A.. Os saldos relativos as operações com partes relacionadas 
estão representadas da seguinte forma:

Passivo
Operações comerciais 2020 2019
ENEVA S.A. (a) 3.440 850

3.440 850
(a) O saldo refere‐se a operações de compartilhamento de despesas admi-
nistrativas com a Eneva S.A.. Remuneração dos membros da Diretoria: De 
acordo com a Lei 6.404/1976 e com o estatuto social da Cia., é responsabili-
dade dos acionistas, em Assembleia Geral, fixar o montante global da remune-
ração anual dos administradores, cabendo ao Conselho de Administração da 
Controladora efetuar a distribuição da verba entre os mesmos. Durante os exer-
cícios de 2020 e 2019 a administração da Cia. foi realizada diretamente pela 
Controladora. Assim sendo, não foram incorridos gastos com remuneração 
desses administradores pela Cia.. 13. Patrimônio Líquido: Capital Social: 
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os custos incre-
mentais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são de-
monstrados no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida 
de impostos. O capital social de Azulão Geração de Energia S.A., em 31/12/20 
e 2019, corresponde a R$ 1.024.410 e a R$188.043, respectivamente. Em 
2020 foi aprovado aumento de capital social da Cia., no valor de R$ 836.367, 
sendo subscritas 836.367 mil ações ordinárias, nominativas e sem valor no-
minal, ao preço de R$1 por ação. A integralização se deu totalmente através 
da capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital feitos pe-
los acionistas. Abaixo o quadro societário da Cia. após o aumento de capital:

2020 2019
Acionista Quantidade % Quantidade %
Eneva S.A. 1.023.386 99,90% 187.855 99,90%
Eneva Participações S.A. 1.024 0,10% 188 0,10%
Total 1.024.410 100,00% 188.043 100,00%

14. Despesas por natureza: A composição das receitas e despesas opera-
cionais da Cia. é demonstrada como segue:
Despesas administrativas e gerais 2020 2019
Serviços de terceiros (3.281) (306)
Propaganda e publicidade (167) (291)
Impostos e contribuições (72) (185)
Despesa com viagens (213) (46)
Aluguéis (26) (8)
Outras (1.236) (2)

(4.995) (838)
Outras receitas e despesas operacionais
Outras receitas operacionais 15 ‐

(4.980) (838)
15. Resultado financeiro: A composição do resultado financeiro da Cia. é 
demonstrada como segue:
Receitas financeiras 2020 2019
Aplicação financeira 1.616 36

1.616 36
Despesas financeiras
Multa e juros pagos ou incorridos (59) -
Variação cambial - (149)
Juros de passivos de arrendamento (33) ‐
Outros (280) (70)

(372) (219)
Resultado Financeiro 1.244 (183)

Diretoria
Lino Lopes Cançado - Diretor Presidente; Marcelo Habibe - Diretor

Controller - Ana Paula Alves do Nascimento  - CRC‐RJ 086983/O‐0
Contador - Bruno Campelo de Azevedo - CRC‐RJ 106648/O‐9

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Azulão Geração de Energia S.A. RJ - RJ. Opinião: Examinamos as demonstra-
ções financeiras da Azulão Geração de Energia S.A. (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/20 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Azulão Geração de Energia S.A. em 31/12/20, 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 e com as normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Respon-
sabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Cia. continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base con-
tábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsa-
bilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente 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 in-
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além dis-
so: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. 
- 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 operacio-
nal da Cia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações 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 Cia. a não mais se manter em continuidade 
operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 24/03/21. 
KPMG Auditores Independentes CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Leandro Basto Pereira - Contador - CRC RJ-115543/O-6.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

DIRETORIA ESTATUTÁRIA

CONTADOR

Senhores Acionistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2021. A Administração.

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 828.983 832.357
Caixa e equivalentes de caixa 74.733 28.940
Contas a receber 594.720 675.167
Estoques 103.544 75.001
Créditos tributários 17.733 8.784
Dividendos a receber 16.026 16.091
Adiantamento a fornecedores e funcionários 14.423 7.176
Outros créditos 7.804 21.198
Não circulante 4.375.585 4.322.623
Créditos tributários 974 974
IRPJ e CSLL diferidos 86.932 2.270
Depósitos judiciais 27.454 18.095
Outros créditos 75.895 133.898
Investimentos 1.282.411 1.232.677
Imobilizado 1.974.547 2.000.557
Intangível 927.372 934.152
Total do ativo 5.204.568 5.154.980

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 522.860 468.032
Obrigações com pessoal 115.075 119.643
Fornecedores 234.810 229.411
Tributos a recolher 53.272 59.403
Empréstimos e financiamentos 70.348 696
Investimentos a liquidar 10.914 17.752
Dividendos/JCP a pagar 1.548 1.548
Outros débitos 36.893 39.579
Não circulante 112.488 170.754
Empréstimos e financiamentos - 70.000
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis 62.426 67.518
Investimentos a liquidar 25.578 29.331
Outros débitos 24.484 3.905
Patrimônio líquido e adiantamento para futuro
aumento de capital 4.569.220 4.516.194
Patrimônio líquido 4.320.020 4.486.194
Capital social 4.474.461 4.370.361
Reservas de capital - 382
Reservas de lucros - 163.991
Prejuízos acumulados (103.360) -
Ações em tesouraria (1.887) (1.887)
Resultado de operações com acionistas
não controladores (49.194) (46.653)
Adiantamento para futuro aumento de capital 249.200 30.000
Total do passivo 5.204.568 5.154.980

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida 3.122.265 3.352.831
Custo dos serviços prestados (3.237.861) (3.150.808)
Resultado bruto (115.596) 202.023
Despesas administrativas (11.832) (45.478)
Resultado de equivalência patrimonial (108.079) (9.645)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (106.050) (118.976)
Resultado financeiro, líquido (10.838) (8.674)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (352.395) 19.250
Imposto de renda e contribuição social corrente
 e diferido 84.662 (16.012)
Resultado líquido do exercício (267.733) 3.238
Resultado básico e diluído por ação - em reais - (R$) (0,0597) 0,0007

As notas explicativas  da Administração 
são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/202031/12/2019
Resultado antes do imposto de renda
e contribuição social (352.395) 19.250
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas
atividades operacionais
Depreciação e amortização 135.708 140.827
Provisão para perdas sobre contas a receber 6.892 (902)
Perdas sobre contas a receber 79.311 57.908
Resultado de equivalência patrimonial 108.079 9.645
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis (5.092) 7.864
Provisão para perda sobre outros créditos 1.703 15.033
Impairment e baixas de intangível 30.702 56.060
Outros 36.258 18.109

41.166 323.794
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (39.428) (204.073)
Estoques (26.295) (10.295)
Créditos tributários (5.844) 13.233
Adiantamento a fornecedores e funcionários (7.247) 1.678
Outros créditos 60.285 (106.794)
Obrigações com pessoal (4.568) 2.500
Fornecedores 5.399 44.079
Tributos (6.131) (7.606)
Investimentos a liquidar (10.591) (12.114)
Outros débitos 18.280 18.109
IR e CSLL pagos (3.105) (22.612)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 21.921 39.899
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adição de ativo imobilizado (100.814) (113.960)
Adição de ativo intangível (2.356) (3.346)
Adição de investimentos, líquido do caixa de
empresas adquiridas - 14.787
Dividendos recebidos 65 -
Aumento de capital em controladas (188.367) (56.197)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento (291.472) (158.716)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 323.300 125.300
Empréstimos e financiamentos pagos (7.956) (8.002)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 315.344 117.298
Aumento (redução) do caixa e equivalentes
de caixa 45.793 (1.519)
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 28.940 30.459
Final do exercício 74.733 28.940
Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa 45.793 (1.519)

As notas explicativas da Administração 
são parte integrante das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes e 
encontram-se a disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

1. Contexto Operacional. A ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares S.A. 
(“ESHO” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com 
sede na Avenida Barão de Tefé, 34, 5º ao 12º andares, é controlada pela Amil 
Assistência Médica Internacional S.A., que detém 99,7% do capital total e tem 
por objeto social a prestação de serviços médico-hospitalares, consultoria 
técnica e administrativa no segmento de saúde, participação no capital de 
outras empresas e exercer atividades imobiliárias.

2. Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contá-
beis da Sociedade para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 
2019 são apresentados em milhares de reais, exceto quando mencionado de 
outra forma, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos 
pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

Marco Aurelio de Alvim Costa – Presidente 
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC RJ-088050/O

Reser-
va de 
capi-

tal

Reserva de lucros
Prejuízos 
acumula-

dos

Ações 
em 

tesou-
raria

Resultado de 
operações com 
acionistas não 
controladores

Lucros 
ou preju-

ízos do 
exercício

Total do  
patri-

mônio 
líquido

Adiantamen-
to para futu-
ro aumento  

de capital Total
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
de lucros 

retidos
Saldo em 31 de dezembro de 2018 4.007.873 382 15.871 145.651 - (1.887) (42.849) - 4.125.041 216.350 4.341.391
Recursos para aumento de capital - - - - - - - - - 125.300 125.300
Aumento de capital social 362.488 - - - - - - - 362.488 (311.650) 50.838
Perda por variação na participação 
em controladas - - - - - - (248) - (248) - (248)
Perda na aquisição de participação 
de não controladores - - - - - - (3.325) - (3.325) - (3.325)
Lucros distribuídos antecipadamente                - - - - - - (231) - (231) - (231)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 3.238 3.238 - 3.238
Constituição de reserva legal - - 162 - - - - (162) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - - (769) (769) - (769)
Constituição de reserva de lucros 
retidos - - - 2.307 - - - (2.307) - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 4.370.361 382 16.033 147.958 - (1.887) (46.653) - 4.486.194 30.000 4.516.194
Recursos para aumento de capital - - - - - - - - - 323.300 323.300
Aumento de capital social 104.100 - - - - - - - 104.100 (104.100) -
Perda por variação na participação 
em controladas - - - - - - (2.136) - (2.136) - (2.136)
Dividendos antecipados - - - - - - (405) - (405) - (405)
Resultado líquido do exercício - - - - - - - (267.733) (267.733) - (267.733)
Absorção prejuízos acumulados 
com reserva de lucros - - - (147.958) - - - 147.958 - - -
Absorção prejuízos acumulados 
com reserva legal - - (16.033) - - - - 16.033 - - -
Absorção prejuízos acumulados 
com reserva de capital - (382) - - - - - 382 - - -
Prejuízos acumulados - - - - (103.360) - - 103.360 - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 4.474.461 - - - (103.360) (1.887) (49.194) - 4.320.020 249.200 4.569.220

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Assine o jornal
                Monitor Mercantil

(21) 3849-6444  
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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.

Cemed Care - Empresa de Atendimento Clínico Geral Ltda.
CNPJ: 07.794.623/0001-22

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (em milhares de Reais)

DEMONTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (em milhares de Reais)

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes
e encontram-se á disposição dos Acionistas na sede da Sociedade.

Senhores quotistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores 
as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021.
A Administração.

31/12/2020 31/12/2019
Ativo
Ativo circulante 139.321 107.250
Caixa e equivalentes de caixa 9.515 7.610
Contas a receber 75.985 47.062
Estoques 12.454 13.104
Créditos tributários 39.095 37.010
Adiantamentos a fornecedores e funcionários 1.480 1.795
Outros créditos 792 669

Ativo não circulante 104.832 157.609
Depósitos judiciais 5.926 3.532
Créditos tributários 473 38.540
Investimentos 3.094 3.318
Imobilizado 79.177 87.795
Intangível 16.162 24.424

Total do ativo 244.153 264.859

DIRETORIA CONTADORA
Leticia Leite Fernandes Augusto Rosas

Administrador
Maria Lucia Guilherme de Brito

CRC nº 1 RJ 088.050/O

1. Contexto Operacional 
Cemed Care – Empresa de Atendimento Clinico Geral Ltda. (“Cemed” ou 
“Sociedade”), é uma Sociedade limitada, com sede na Rua Almirante Grenfall, 
nº 405, bloco 1, 6º andar, Centro Empresarial Washington Luiz, Vila São Luiz, 
na cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, e tem por objetivo 
a prestação de serviços médicos-ambulatoriais e a participação em outras 
sociedades.
2. Apresentação das demonstrações contábeis 
As demonstrações contábeis da Sociedade para os exercícios findos em 

31 de dezembro de 2020 e 2019 são apresentadas em milhares de Reais, 
exceto quando mencionado de outra forma, e foram preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas 
Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), 
quando referendadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), 
em conformidade com as práticas e políticas contábeis da controladora da 
Sociedade, Amil Assistência Médica Internacional S.A.

31/12/2020 31/12/2019
Passivo
Passivo circulante 59.579 106.851
Obrigações com pessoal 15.814 23.881
Fornecedores 34.172 64.645
Tributos 8.504 17.757
Outros débitos 1.089 568

Passivo não circulante 22.763 27.437
Provisão para riscos judiciais 22.357 26.268
Fornecedores 406 1.169

Patrimônio líquido e adiantamento para futuro
 aumento de capital 161.811 130.571
Capital social 286.535 250.668
Resultado de operações com acionistas
 não controladores 301 273
Prejuízos acumulados (131.325) (133.387)
Adiantamento para futuro aumento de capital 6.300 13.017

Total do passivo 244.153 264.859
 As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida 546.484 608.647
Custo dos serviços prestados (542.391) (674.546)
Lucro (Prejuízo) bruto 4.093 (65.899)
Despesas administrativas (1.397) (14.012)
Resultado de equivalência patrimonial (252) (251)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (1.736) 943
Resultado financeiro, líquido 1.354 4.244
Lucro (Prejuízo) do exercício 2.062 (74.975)

As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações contábeis. 

Capital 
social

Resultado de operações 
com acionistas  

não controladores
Prejuízos  

acumulados

Total do  
patrimônio  

líquido

Adiantamento  
para futuro  

aumento de capital Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018 246.291 232 (58.412) 188.111 5.250 193.361
Recursos recebidos para aumento de capital - - - - 12.144 12.144
Aumento de capital social 4.377 - - 4.377 (4.377) -
Ganho de variação percentual de investimentos - 41 - 41 - 41
Prejuízo do exercício - - (74.975) (74.975) - (74.975)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 250.668 273 (133.387) 117.554 13.017 130.571
Recursos recebidos para aumento de capital - - - - 29.150 29.150
Aumento de capital social 35.867 - - 35.867 (35.867) -
Ganho de variação percentual de investimentos - 28 - 28 - 28
Lucro líquido do exercício - - 2.062 2.062 - 2.062
Saldo em 31 de dezembro de 2020 286.535 301 (131.325) 155.511 6.300 161.811

 As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2020
(Reapresentado)  

31/12/2019
Resultado do exercício 2.062 (74.975)

Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa
 e equivalentes de caixa gerados pelas
  atividades operacionais
Depreciação e amortização 18.377 20.002
Provisão para perdas sobre créditos 175 74
Provisão para aluguel diferido (851) (1.232)
Baixa de imobilizado 2.005 -
Provisão (reversão) para riscos judiciais (3.911) 4.640
Perdas em estoques 471 -
Juros, atualizações e variações cambiais, líquidos (1.573) (4.169)
Resultado de equivalência patrimonial 252 251
Outros 2 104

17.009 (55.305)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (29.098) (1.327)
Estoque 179 (6.006)
Créditos tributários 37.555 23.057
Adiantamento a funcionários e fornecedores 315 (534)
Outros créditos (1.974) (1.360)
Obrigações com pessoal (8.067) 121
Fornecedores (30.385) 41.680
Tributos (9.253) 5.795
Outros débitos 519 204

Caixa líquido gerado (aplicado) nas
 atividades operacionais (23.200) 6.325
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adição de imobilizado (4.013) (9.815)
Adição de intangível (32) (1.750)

Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos (4.045) (11.565)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos para aumento de capital 29.150 12.144

Caixa líquido gerado nas atividades
 de financiamento 29.150 12.144
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 1.905 6.904
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 7.610 706
Final do exercício 9.515 7.610

Aumento em caixa e equivalentes de caixa 1.905 6.904
 As notas explicativas da administração são parte

integrante das demonstrações contábeis. 

BOSQUE MEDICAL CENTER LTDA.
CNPJ/MF nº 04.684.365/0001-33

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

CONTADORADIRETORIA

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Maria Lucia Guilherme de Brito

CRC RJ-088050/O
As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores 

Independentes e encontram-se à disposição na sede da Sociedade.

Senhores quotistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2021. A Administração.

Gustavo Rocha Neiva Pereira
Administrador

1. Contexto Operacional. 
O Bosque Medical Center Ltda (“Bosque” ou “Sociedade”) tem sede na Ave-
nida Jorge Curi, 550, bloco A, sala 241, Barra da Tijuca, cidade e estado do 
Rio de Janeiro, e tem por finalidade a atividade de exploração de estabeleci-
mentos hospitalares, alugueis e arrendamento de bens próprios, incorporação 
de imóveis próprios, podendo participar em outras empresas como cotista ou 
acionista.

2. Apresentação das demonstrações contábeis. 
As demonstrações contábeis da Sociedade para os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019 são apresentadas em milhares de reais, exceto quan-
do mencionado de outra forma, e foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 
11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 2.491 2.915
Caixa e equivalentes de caixa 486 270
Contas a receber 23 81
Imposto de renda e contribuição social a compensar 1.970 2.130
Outros créditos 12 434
Não circulante 657.659 667.090
Outros créditos 26.167 707
Investimentos 120.031 131.915
Imobilizado 511.461 534.468
Total do ativo 660.150 670.005

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 229 355
Fornecedores 165 293
Tributos 55 51
Outros débitos 9 11
Não circulante 275 1.125
Provisão para riscos judiciais 275 1.125
Patrimônio líquido e adiantamento para futuro
aumento de capital 659.646 668.525
Patrimônio líquido 658.996 664.955
Capital social 911.138 902.368
Resultado de operações com acionistas
não controladores 13.953 11.960
Prejuízos acumulados (266.095) (249.373)
Adiantamento para futuro aumento de capital 650 3.570
Total do passivo 660.150 670.005

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida 2.228 2.003
Custo dos serviços prestados (31.140) (31.985)
Resultado bruto (28.912) (29.982)
Despesas administrativas 659 (681)
Resultado de equivalência patrimonial (13.877) (24)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 25.365 (242)
Resultado financeiro, líquido 43 73
Resultado do exercício (16.722) (30.856)
Resultado líquido por cota - em reais - (R$) (0,02) (0,03)

31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício (16.722) (30.856)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa
 e equivalentes de caixa gerados (aplicados)
 pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 24.131 23.845
Provisão para perdas sobre contas a receber 61 242
Provisão para riscos judiciais (850) 627
Resultado de equivalência patrimonial 13.877 24
Provisão para aluguel diferido (59) (102)

20.438 (6.220)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (3) (209)
Créditos tributários 160 98
Outros créditos (25.038) (383)
Fornecedores (69) (551)
Outros débitos 2 -
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (4.510) (7.265)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adição de ativo imobilizado (1.124) (6.760)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimentos (1.124) (6.760)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos para aumento de capital 5.850 14.170
Caixa líquido gerado nas atividades
de financiamento 5.850 14.170
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 216 145
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 270 125
Final do exercício 486 270
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 216 145

Capital 
social

Resultados de operações 
com acionistas  

não controladores
Prejuízos 

acumulados Total

Adiantamento  
para futuro  

aumento de capital

Total do patrimônio líquido 
 e adiantamento para futuro  

aumento de capital
Saldo em 31 de dezembro de 2018 887.218 9.814 (218.517) 678.515 4.550 683.065
Recursos para aumento de capital - - - - 14.170 14.170
Aumento de capital social 15.150 - - 15.150 (15.150) -
Resultado na variação percentual de investimentos - 2.146 - 2.146 - 2.146
Resultado do exercício - - (30.856) (30.856) - (30.856)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 902.368 11.960 (249.373) 664.955 3.570 668.525
Recursos para aumento de capital - - - - 5.850 5.850
Aumento de capital social 8.770 - - 8.770 (8.770) -
Resultado na variação percentual de investimentos - 1.993 - 1.993 - 1.993
Resultado do exercício - - (16.722) (16.722) - (16.722)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 911.138 13.953 (266.095) 658.996 650 659.646
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
15ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115, SALAS 233-C, 235-C E 237-C,
2º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO – RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2339 -

E-mail: cap15vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por

CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER
inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95

em face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA
inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do

PROCESSO Nº 0092444-20.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) RAFAELLA AVILA DE SOUZA TUFFY FELIPPE – Juíza
em Exercício da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de
Alienação em Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05
(cinco) dias, a todos os interessados e em especial ao(s)
Executado(s) e promitentes compradores, que será realizado o
público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS
REPRESAS CARDOSO, que tem escritório na Rua Dom Gerardo,
63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030, e
Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550,
onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual ou superior a
avaliação será no dia 13/05/2021 às 12h, e não havendo lances
no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda pela melhor oferta
será realizado no dia 20/05/2021 às 12h, onde o lanço inicial será
por valor igual ou superior a 50% da avaliação, sendo certo que os
lances serão realizados exclusivamente através do portal do site
do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas
para arrematação de forma parcelada serão recebidas
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: APARTAMENTO Nº 1301,
BLOCO B, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, 280, COM
NUMERAÇÃO SUPLEMENTAR 285, PELA RUA PROJETADA A,
DISTRITO DO ANDARAÍ, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, COM DIREITO
A UMA VAGA NOS LOCAIS DE ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO
OU NO PAVIMENTO DE GARAGEM ELEVADA E 0,004392 DO
TERRENO. MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS SOB O Nº 42.879 E NA PREFEITURA SOB O Nº 1.254.461-
5 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 64m². DAS CONFRONTAÇÕES E
DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672
e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m do nº 256 da rua Barão de
Mesquita, limitando com a rua Projetada A, por onde também fazem
testada e pela qual distam 263,34m e 289,34m da esquina da rua
Projetada A com o alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina
está distante 69,30m da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº
45 da rua Babilônia, medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua
Barão de Mesquita, em duas medições, a 1ª de 24,00m com frente
para aquela rua e a 2ª com 14,00m em ligeira curva, limitando com
o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos
fundos, em curva externa, pela rua Projetada A; 49,50m à direita,
confrontando com o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando
com uma área destinada a serviços públicos, do Município; e o
lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na
linha oposta, pela rua projetada A, em duas medições, a 1ª de
9,00m em curva externa e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita,
confrontando com o lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a
esquerda, confrontando com o lote 10. DESCRIÇÃO DO PRÉDIO
– O Edifício possui 12 (doze) andares, 08 (oito) apartamentos por
andar, play, salão de festas, três elevadores (dois sociais e um de
serviço), portaria 24hs, construção do ano de 1998. DA AVALIAÇÃO:
Assim, tendo em vista a avaliação por Estimativa de Fls. 194/195,
ora homologada pelo D. Juízo às fls. 260/261 na data de 19/03/
2021, o imóvel objeto de leilão foi avaliado no valor de R$ 394.000,00
(Trezentos e noventa e quatro mil reais), correspondentes a
106.334,16 UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os
interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 22/
03/2021, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de
R$ 12.532,90 (Doze mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa
centavos); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos
de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 cuja soma monta no valor
aproximado de R$ 480,35 (quatrocentos e oitenta reais e trinta e
cinco centavos); Constam débitos de Condomínio, que atualizado
em 12/04/2021 perfaz a quantia de R$ 23.728,51 (vinte e oito mil,
setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos). Ciente
os interessados que todos os débitos acima apresentados, serão
atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os interessados do seguinte:
Que conforme consta no AV-2 da matricula nº 42.879 da Certidão
de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada
Promessa de Venda em favor de Manoel Gomes da Silva e Julia

de Azevedo Maia, contudo, conforme disposto na Sentença
proferida nos Embargos à Execução Nº 0023376-
46.2019.8.19.0001 às fls. 112/114, restou estabelecido: “(...) que
os promitentes compradores (Manoel Gomes da Silva e sua
esposa) adquiriram em 1974 o imóvel na planta da então
promitente vendedora imobiliária Nova York, que através de
liquidação extrajudicial prevista na R3 da matrícula nº 42.879
vendeu a CIMA Empreendimentos do Brasil o imóvel que viria a
ser construído; que apenas em 07/05/1997 a CIMA conclui as obras
do imóvel (AV.011), no entanto, jamais outorgou escritura de
definitiva ou imitiu os Promitentes Compradores na posse do imóvel
(...)”; Que constam registradas no R-13, R-14, R-18 e R-19 as
penhoras oriundas das Execuções Fiscais em favor do Município
do Rio de Janeiro, por ordem do Juízo da 12ª Vara de Fazenda
Pública; Que por meio da referida certidão está demonstrada a
cadeia dominial do imóvel, de onde se extrai que o atual proprietário
é o executado, conforme se vê no R-25; Consta no R-27 o registro
da penhora da execução que determinou o presente leilão.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os
interessados do seguinte: Que o Executado foi citado da Execução
conforme index. 131/132; Que no index. 205 consta deferimento
da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no index.  228;
Que o Executado foi intimado da Penhora no index. 234; Que o
Executado se manifestou concordando com a avaliação por
estimativa, conforme index. 220; Que o D. Juízo homologou a
avaliação por estimativa no index. 260/261. DOS LANCES
ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as
datas e horários previstos no presente edital, sendo certo que os
horários considerados neste edital serão sempre o fuso horário
de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão na
modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar
seus lances online exclusivamente através do site do Leiloeiro
Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação

deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A venda será
efetuada à vista. Feito o leilão, o valor apurado será depositado
imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas
da lei. Na forma do artigo 892, caput, do CPC. 2. Parcelado: Caso
haja algum interessado em participar do leilão através do
oferecimento de lances para pagamento parcelado, o mesmo
deverá fazê-lo por escrito (nos termos do art. 895, I e II do CPC),
entregue ao Leiloeiro através do e-mail:
sergiorepresas@gmail.com, sempre antes do início de cada leilão,
para controle e posterior apresentação das propostas ao M.M.
Juízo, que decidirá por sua pertinência. 2.1. Ciente os interessados
que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, §
7º, do CPC).  3. Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato o auto de
arrematação ou o auto de leilão negativo (artigo 901, do CPC). 4. O
valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso de arrematação,
ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 4.1. O arrematante
deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor
correspondente a 5%, que será devido nos casos de arrematação
ou adjudicação, o qual não está incluso no montante do lance. 4.2.
Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das despesas
adiantadas para a realização do leilão, que serão deduzidas do
produto da arrematação, ou no caso de arrematação pelo
exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o
exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta
corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão.
4.3. Outrossim, não será deferida comissão na hipótese de remição
da dívida até o dia útil anterior ao leilão e será a mesma deferida
em 2,5% do valor da avaliação, caso o leilão seja suspenso por
pagamento ocorrido no dia da praça. Consumada a arrematação,
a comissão será de 5% do valor do lanço vencedor. 5. Cientes os
interessados que o imóvel será vendido livre de débitos fiscais
e condominiais e que serão nessa ordem, debitados do valor
do lanço do arrematante, na forma do Art. 130 § Único do CTN,
c/c §1º do art. 908 do CPC, e que apenas será imitido na posse
após a quitação dos mesmos com valor levantado para este
fim. 6. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos
os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor;
6.1. A partir da data da arrematação todas as despesas, em
especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com
segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de
inteira responsabilidade do respectivo arrematante. 7. Não
havendo expediente forense na data designada, o leilão será
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e
local.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s)
Executado(s) intimado(s) da hasta pública por intermédio deste
Edital, na forma do art. 889 § único do CPC/2015. O edital se
encontra disponibilizado e publicado no site do leiloeiro e nos
autos deste processo. Rio de Janeiro, 14 de abril de 2020. Eu __
T.J.J. datilografei e eu __, titular subscrevo. (ass) RAFAELLA AVILA
DE SOUZA TUFFY FELIPPE – Juíza em Exercício.

COI - Clínicas Oncológicas Integradas S.A.
CNPJ/MF nº 39.086.160/0001-30

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

DIRETORIA ESTATUTÁRIA CONTADOR

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes e
 encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

1. Contexto Operacional. A COI Clínicas Oncológicas Integradas S.A. (“COI 
Clínicas” ou “Sociedade”) tem sede na Avenida das Américas, 6205, loja E, 
salas 208 e 302, Barra da Tijuca, na cidade e estado do Rio de Janeiro, e tem 
por finalidade a prestação de serviços médicos relacionados ao tratamento 
oncológico, incluindo serviços de atendimento domiciliar. 
2. Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contá-

Senhores Acionistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Rio de Janeiro, 22/03/2021.
A Administração.

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 91.918 85.427
Caixa e equivalentes de caixa 5.709 1.225
Contas a receber 41.072 51.297
Estoques 26.714 17.139
Créditos tributários 17.835 14.904
Outros créditos 588 862
Não circulante 37.014 17.234
Tributos diferidos 36.832 17.194
Outros créditos 182 40

159.032 163.186
Investimentos 98.297 94.488
Imobilizado 57.028 65.709
Intangível 3.707 2.989
Total do ativo 287.964 265.847

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 60.574 45.629
Fornecedores 37.156 17.067
Obrigações com pessoal 5.405 5.018
Tributos a recolher 3.407 3.130
Partes relacionadas 96 -
Dividendos a pagar 12.504 12.504
Investimentos a liquidar 459 2.604
Outros débitos 1.547 5.306
Não circulante 12.056 12.217
Provisão para ações judiciais 253 445
Investimentos a liquidar 11.745 11.306
Outros débitos 58 466
Patrimônio líquido 215.334 208.001
Capital social 164.426 90.626
Reserva de capital 8.859 8.859
Reserva de lucros 11.799 45.016
Adiantamento para futuro aumento de capital 30.250 63.500
Total do passivo 287.964 265.847

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida 317.351 338.593
Custos dos serviços prestados (370.131) (371.734)
Resultado bruto (52.780) (33.141)
Despesas administrativas (153) (1.590)
Outras despesas operacionais, líquidas (6.704) (4.884)
Resultado de equivalência patrimonial 6.809 6.336
Resultado financeiro, líquido (27) 2.169
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (52.855) (31.110)
Imposto de renda e contribuição social 19.638 12.043
Resultado líquido do exercício (33.217) (19.067)
Resultado básico e diluído por ação - em reais - (R$) (0,39) (0,34)
Número de ações (mil) 85.850 56.533

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações contábeis.

Capital 
 social

Reserva 
 de capital

Reserva  
de lucros

Prejuízos 
 acumulados

Adiantamento para futuro 
 aumento de capital

Total do patrimônio 
 líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2018 83.170 8.859 64.083 - 7.456 163.568
Recursos para aumento de capital - - - - 63.500 63.500
Aumento de capital 7.456 - - - (7.456) -
Resultado líquido do exercício - - - (19.067) - (19.067)
Absorção de prejuízos - - (19.067) 19.067 - -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 90.626 8.859 45.016 - 63.500 208.001
Recursos para aumento de capital - - - - 40.550 40.550
Aumento de capital 73.800 - - - (73.800) -
Resultado líquido do exercício - - - (33.217) - (33.217)
Absorção de prejuízos - - (33.217) 33.217 - -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 164.426 8.859 11.799 - 30.250 215.334

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Resultado antes do imposto de renda
e da contribuição social (52.855) (31.110)
Ajustes para reconciliar o resultado do 
exercício ao caixa e equivalentes de caixa
aplicados pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 9.442 9.781
Provisão para perdas sobre contas a receber (103) 2.060
Perdas sobre contas a receber 9.224 2.766
Resultado de equivalência patrimonial (6.809) (6.336)
Outros 2.509 1.502

(38.592) (21.337)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (2.099) 2.108
Estoques (9.170) 948
Créditos tributários (2.931) (3.063)
Outros créditos 132 617
Fornecedores 20.089 (22.098)
Obrigações com pessoal 387 (221)
Tributos 277 (2.362)
Investimentos a liquidar (1.706) 13.910
Outros débitos (3.965) 4.059
IR e CSLL pagos - (780)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (37.578) (28.219)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adição de investimentos - (80.000)
Adição de ativo imobilizado (614) (10.890)
Adição de ativo intangível (865) -
Dividendos recebidos 3.000 557
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
de investimento 1.521 (90.333)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos para aumento de capital 40.550 63.500
Empréstimos e financiamentos pagos (9) (4.187)
Caixa líquido gerado nas atividades
de financiamento 40.541 59.313
Aumento (redução) em caixa e equivalentes
de caixa 4.484 (59.239)
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 1.225 60.464
Final do exercício 5.709 1.225
Aumento (redução) em caixa e equivalentes 
de caixa 4.484 (59.239)

As notas explicativas da Administração são parte integrante
 das demonstrações contábeis.

beis da Sociedade para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 
2019 são apresentadas em milhares de reais, exceto quando mencionado de 
outra forma, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos 
pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

Diretor Superintendente: Marco Aurelio de Alvim Costa
Diretor: Ricardo Hajime Yoshio Watanabe

Diretor: Fernando Meton de Alencar Camara Vieira

Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC RJ-088050/O
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 28ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA, 115 - SALAS 326-D, 328-D, 330-D,
LÂMINA I, 3º ANDAR – CASTELO

RIO DE JANEIRO – RJ - C.E.P.: 20020-903 -
Tel.: (21) 3133-2142 - E-mail: cap28vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
HÍBRIDA (PRESENCIAL E ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS
PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO

DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTA HELENA inscrita no CNPJ sob
o nº 09.113.600/0001-30 em face de LUIVANE DE SOUZA

PEIXOTO inscrita no CPF nº 037.362.447-62 e LUIZA MARIA DE
SOUZA inscrita no CPF nº 270.069.727-87, nos autos do

PROCESSO Nº 0277663-43.2017.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
A MM. DRA. DANIELLA VALLE HUGUENIN – Juíza em Exercício da
Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, em especial as
Executadas (LUIVANE DE SOUZA PEIXOTO inscrita no CPF nº
037.362.447-62 e LUIZA MARIA DE SOUZA inscrita no CPF nº
270.069.727-87), que será realizado o público leilão híbrido
(Presencial e on-line), pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS
REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63,
Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030 – Telefones:
(21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O
Primeiro Leilão será realizado no dia 24/05/2021 às 14:30h, para
venda por valor igual ou superior à avaliação, e não havendo lances
no primeiro leilão, o Segundo Leilão será realizado no dia 27/05/
2021 às 14:30h, pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por
valor superior a 50% da avaliação, sendo realizado na
MODALIDADE PRESENCIAL no Auditório de Leilões do Sindicato
dos Leiloeiros, situado na Avenida Erasmo Braga, n° 227, sala
1008, Centro, Rio de Janeiro, RJ, e na MODALIDADE ELETRÔNICA
(ON-LINE) o leilão será realizado através da plataforma de Leilões
no site do Leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, sendo
certo que todos os lances (presencial e on-line) ocorrerão de forma
simultânea. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Laudo de
Avaliação Indireta de index. 226: APARTAMENTO Nº 201, SITUADO
NA RUA MARQUÊS DE ABRANTES Nº 22, NA FREGUESIA DA
GLÓRIA, FLAMENGO, RIO DE JANEIRO, RJ. MATRICULADO NO 9º
OFÍCIO DO RGI SOB O Nº 293.779 E NA PREFEITURA SOB A
INSCRIÇÃO Nº 3.095.745-0 E C.L. Nº 07666-1. ÁREA EDIFICADA DE
66M², COM DIREITO A UMA VAGA DE GARAGEM DE USO
INDISTINTO NO PAVIMENTO DE GARAGEM ELEVADO COBERTO E
CORRESPONDENTES FRAÇÃO DE 0,0290198 DO RESPECTIVO
TERRENO. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: O Terreno mede:
12,60m de frente para a Rua Marques de Abrantes, 57,50m pelo
lado direito, confrontando com o imóvel nº 26 da Rua Marques de
Abrantes, sendo parte de Richid Gamm e outros e parte do
Município, 52,48m pelo lado esquerdo confrontando com o imóvel
nº 20 da mesma rua, sendo parte de propriedade de Mercedes
Garrido Christ e Carmem Garrido e parte de propriedade do Metrô,
13,56m nos fundos confrontando com o terreno desapropriado.
DO EDIFÍCIO: Portaria boa, com porteiro até 24h, com 2 elevadores,
tendo 08 andares e 4 Apartamentos por andar. DO APARTAMENTO:
Apartamento com dois quartos. DA REGIÃO: Área servida de
distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública,
rede de transporte público. Próximo ao metrô do Flamengo, ótima
localização. METODOLOGIA AVALIATÓRIA: Foi utilizado o mercado
de compra e venda no mês de fevereiro/2021, assim como
informações para cálculo do ITBI colhidas junto ao sítio da Prefeitura
da Cidade do Rio de Janeiro e o equilíbrio entre a oferta e a procura
de imóveis homogêneos ao do avaliado, com os preços médios à
vista, sendo as fontes os usuais e ao tempo das diligências. DA
AVALIAÇÃO: Assim, o imóvel objeto de leilão foi avaliado em 24/
02/2021 no valor de R$ 645.000,00 (Seiscentos e quarenta e cinco
mil reais), correspondentes a 174.074,97 UFIR. INFORMAÇÕES
ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte:
Que as Executadas foram citadas da Execução por hora certa às
fls. 89/90 e 92/93; Que consta às fls. 106 e 109 as intimações via
postal das executadas para ciência de sua citação por hora certa,
na forma do Art. 254 do CPC; Que às fls. 111 consta certidão do fim
do prazo para as Executadas contestarem; Que às fls. 132 consta
ciência da Curadoria Especial sobre a Execução; Que no index.

171 consta deferimento da penhora; Que às fls. 178/180 consta
manifestação das executadas nos autos, juntando procuração de
seus patronos; Que o Termo de Penhora foi lavrado no index. 213/
214; Que consta a intimação das executadas a respeito da Penhora
nos index. 219; Que o laudo de avaliação indireta foi homologado
no index. 231/232. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os
interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 17/
03/2021, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de
R$ 21.160,34 (vinte e um mil, cento e sessenta reais e trinta e
quatro centavos); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos
anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 cuja soma monta no valor
aproximado de R$ 396,49 (trezentos e noventa e seis reais e
quarenta e nove centavos); Constam débitos de Condomínio, que
atualizado em 17/03/2021 perfaz a quantia de R$ 77.024,31 (Setenta
e sete mil, vinte e quatro reais e trinta e um centavos). Ciente os
interessados que todos os débitos acima apresentados, serão
atualizados no ato do leilão. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE):
1. Serão realizados de acordo com as datas e horários previstos
no presente edital, sendo certo que os horários considerados neste
edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os
interessados em participar do leilão na modalidade Eletrônica
(Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances online
exclusivamente através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo
seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3.
Os interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial,

podendo a mesma ser enviada pelo leiloeiro ao arrematante. 5.1.
O arrematante pagará diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua
comissão através de depósito bancário (DOC ou TED) em sua
conta corrente ou na conta de seu Preposto indicado, no prazo
máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do termino do Leilão. 5.2.
A conta corrente para a realização do depósito será informada
pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou através de
contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pelas despesas
do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo
arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 -
Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência,
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena –
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena
correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do
CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário
ou ao cônjuge não executado, se houver, a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições. DO PAGAMENTO
DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o valor apurado será
depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito
as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do CPC. 2.
Parcelado: Caso haja algum interessado em participar do leilão
através do oferecimento de lances para pagamento parcelado, o
mesmo deverá fazê-lo por escrito (nos termos do art. 895, I e II do
CPC), entregue ao Leiloeiro presencialmente, ou através do e-
mail: sergiorepresas@gmail.com, sempre antes do início de cada
leilão, para controle e posterior apresentação das propostas ao
M.M. Juízo, que decidirá por sua pertinência. 2.1. Ciente os
interessados que a proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado
(art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 3. Feito o leilão, será
imediatamente lavrado o Auto de Arrematação ou Leilão (art. 901
do CPC), devendo o valor apurado ser depositado imediatamente
e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Sendo
efetuado o pagamento por cheque, será o mesmo na modalidade
cruzado e nominal à serventia, sendo depositado de igual forma.
O depósito será efetuado em até o dia útil seguinte ao leilão
efetuado. 3.1. O depósito será integralmente efetuado, somente
sendo efetuada qualquer destinação dos valores por expressa
decisão do Juízo. 3.2. O devedor pode a todo o tempo exercer o
direito de remissão previsto no art. 826 do CPC. 4. A comissão do
Sr. Leiloeiro será de 5% no caso de realização de arrematação.
Não será devida a comissão, caso haja desfazimento da alienação
sem culpa do arrematante ou haja a remissão da dívida ou
ainda nos casos do § 1º, do art. 903, do CPC, sendo cabido
apenas ao Sr. Lei loeiro suas despesas. 5.  Cientes os
interessados que o imóvel será vendido livre e desembaraçado
de débitos, na forma do artigo 130 parágrafo único do CTN c/
c §1º do art. 908 do CPC. 6. Ficam sob encargo dos respectivos
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da
propriedade em seu favor; 6.1. A partir da data da arrematação
todas as despesas, em especial os tr ibutos, as cotas
condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando
existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do
respectivo arrematante. 7. Não havendo expediente forense na
data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local.E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente,
para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s)
da hasta pública por intermédio deste Edital, na forma do art. 889
do CPC/2015. O edital se encontra disponibilizado e publicado
no site do leiloeiro. Rio de Janeiro, 15 de abril de 2021. Eu ___T.J.J.
datilografei e Eu  ___, titular subscrevo. (ass) DANIELLA VALLE
HUGUENIN – Juíza em Exercício.

Amico Saúde Ltda.
CNPJ/MF nº 51.722.957/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

DIRETORIA

CONTADORA

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Senhores quotistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
São Paulo, 22 de março de 2021. 

A Administração.

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes e
 encontram-se à disposição na sede da Sociedade.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe  
Administrador

Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC nº 1 RJ-088050/O S-SP

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 136.970 137.551
Caixa e equivalentes de caixa 11.055 2.737
Contas a receber 97.924 108.770
Estoques 18.148 17.624
Créditos tributários 6.246 3.623
Outros créditos 3.597 4.797
Não circulante 420.862 389.974
Depósitos judiciais 11.003 5.959
Imposto de renda e contribuição social diferidos 34.520 21.625
Imobilizado 307.754 294.438
Intangível 67.585 67.952
Total do ativo 557.832 527.525

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 110.763 106.679
Fornecedores 38.884 49.884
Obrigações com pessoal 32.898 36.771
Tributos 15.227 16.776
Outros débitos 23.754 3.248
Não circulante 86.214 66.397
Tributos 3.549 5.302
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis 82.665 61.095
Patrimônio líquido 360.855 354.449
Capital social 418.106 403.306
Resultado de operações com acionistas não controladores 195 195
Prejuízos acumulados (85.896) (59.652)
Adiantamento para futuro aumento de capital 28.450 10.600
Total do passivo 557.832 527.525

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida 847.626 971.008
Custo dos serviços prestados (883.102) (970.261)
Resultado bruto (35.476) 747
Despesas administrativas (31.430) (35.994)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 27.288 (3.810)
Resultado financeiro, líquido 479 1.313
Resultado antes dos impostos
e contribuições sobre o lucro (39.139) (37.744)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 12.895 12.269
Resultado líquido do exercício (26.244) (25.475)
Resultado por quota - em reais - (R$) (0,07) (0,06)

Capital 
social

Resultado de 
operações com 
acionistas não 
controladores

Prejuízos 
acumula-

dos

Adiantamento 
para futuro 

aumento de 
capital

Total do 
patri-

mônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2018 363.042 195 (34.177) - 329.060
Recursos para aumento de capital - - - 50.864 50.864
Aumento de capital 40.264 - - (40.264) -
Resultado líquido do exercício - - (25.475) - (25.475)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 403.306 195 (59.652) 10.600 354.449
Recursos para aumento de capital - - - 32.650 32.650
Aumento de capital 14.800 - - (14.800) -
Resultado líquido do exercício - - (26.244) - (26.244)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 418.106 195 (85.896) 28.450 360.855

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Resultado do exercício antes dos impostos e contribuições (39.139) (37.744)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa
gerados pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 22.448 22.427
Provisão para perdas estimadas sobre contas a receber 8.190 5.333
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis 21.570 23.041
Outros 4.160 (8)

17.229 13.049
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (925) (34.383)
Estoques (983) (6.530)
Impostos a recuperar (2.623) (3.432)
Depósitos judiciais (5.044) (921)
Outros créditos 1.200 (1.932)
Fornecedores (11.000) 11.866
Obrigações com pessoal (3.873) (1.534)
Tributos a recolher (3.302) (999)
Outros débitos 20.705 3.153
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 11.384 (21.663)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adição de imobilizado (35.683) (30.973)
Adição de intangível (33) (620)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (35.716) (31.593)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 32.650 50.864
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 32.650 50.864
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 8.318 (2.392)
Saldo do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 2.737 5.129
Final do exercício 11.055 2.737
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 8.318 (2.392)

1. Contexto Operacional. A Amico Saúde Ltda. (“Amico” ou “Sociedade”) tem sede na rua Azevedo Ma-
cedo, 132, Vila Mariana, na cidade e estado de São Paulo, e tem por finalidade a prestação de serviços 
médico-hospitalares. 
2. Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis da Sociedade para os 

exercícios findos em 31 de dezembro  de 2020 e 2019 são apresentadas em milhares de reais, exceto 
quando mencionado de outra forma, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alte-
rada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Elual Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.119.676/0001-12

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

As notas explicativas da administração 
são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

DIRETORIA
Gustavo Rocha Neiva Pereira - Diretor

CONTADORA
Maria Lúcia Guilherme de Brito - CRC – RJ088050/O-S-SP

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)

As notas explicativas da administração 
são parte integrante das demonstrações contábeis

As notas explicativas da administração 
são parte integrante das demonstrações contábeis

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXECÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)
ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante 1.225 925
Disponível 2 6
Dividendos a receber 1.223 919
Ativo não circulante 135.832 130.820
Investimentos 135.832 130.820
Participações societárias 135.832 130.820

Total do ativo 137.057 131.745

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante 9.150 8.028
Débitos diversos 31 31
Dividendos a pagar 9.119 7.997
Patrimônio líquido 127.907 123.717
Capital social 61.572 61.560
Reservas 65.720 62.119
Reserva legal 6.970 6.734
Reserva de lucros 58.750 55.385

Resultado de operações com acionistas não controladores 615 38
Total do passivo 137.057 131.745

31/12/2020 31/12/2019
Receita (despesas) operacionais 4.723 (12.392)
Receitas patrimoniais 16.922 16.301
Despesas financeiras - (2)
Despesas administrativas (16) (36)
Despesas patrimoniais (12.183) (28.655)

Lucro (Prejuízo) líquido 4.723 (12.392)
Lucro (Prejuízo) líquido por ação 0,51 (1,34)

31/12/2020 31/12/2019
Resultado líquido do exercício 4.723 (12.392)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 4.723 (12.392)Reserva de lucros

Capital social Reserva legal Retenção de lucros
Resultado de operações com  
acionistas não controladores

Lucros (prejuízos)  
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 61.432 6.734 67.777 10 - 135.953
Aumento de capital 128 - - - - 128
Aquisições e baixas de acionistas não controladores - - - 28 - 28
Prejuízo líquido do exercício - - - - (12.392) (12.392)
Absorção do prejuízo - - (12.392) - 12.392 -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 61.560 6.734 55.385 38 - 123.717
Aumento de capital 12 - - - - 12
Aquisições e baixas de acionistas não controladores - - - 577 - 577
Lucro líquido do exercício - - - - 4.723 4.723
Proposta de destinação do resultado:
Reserva legal - 236 - - (236) -
Retenção de lucros - - 3.365 - (3.365) -
Dividendos propostos - - - - (1.122) (1.122)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 61.572 6.970 58.750 615 - 127.907

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Resultado antes dos impostos e contribuições 4.723 (12.392)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa e equivalentes
 de caixa gerados (aplicados) pelas atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial (4.739) 12.355
Resultado do período ajustado (16) (37)
Variações nos ativos e passivos
Dividendos a receber (304) (918)
Investimentos (273) 891
Débitos diversos - 31
Adiantamento para futuro aumento de capital - (159)
Resultado de operações com acionistas não controladores 577 27
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (16) (165)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital social 12 128
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 12 128
Redução do caixa e equivalentes de caixa (4) (37)
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
No fim do exercício 2 6
No início do exercício 6 43
Redução do caixa e equivalentes de caixa (4) (37)

1. Contexto operacional. A Elual Participações S.A. (“Companhia”) tem como objeto social a 
detenção de ativos em geral, sejam eles bens imóveis, móveis, semoventes ou participações em 
outras sociedades na qualidade de acionista ou quotista. A Companhia mantém participação direta em 
empresas controladas e coligadas, cujas atividades são descritas a seguir:

Participação total %
Controladas diretas Aquisição/ reestruturação 31/12/2020 31/12/2019
Operadora de Planos de Saúde
Santa Helena Assistência
 Médica S/A. Dez/18 22,29% 22,29%
Assistência médico-hospitalar
Hospital Santa Helena S/A. Out/16 49,43% 65,21%
Hospital Santa Helena S.A: Tem por objeto social a prestação de serviços médico-hospitalares, exames 
de diagnósticos, terapias, análises clínicas, congêneres e atividades afins, correlatas e similares. 
Santa Helena Assistência Médica S.A: Tem por objeto social a execução de atividades de atenção 
ambulatorial, de atendimento hospitalar, de atendimento a urgências e emergências, de serviços de 

complementação diagnóstica e terapêutica.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis
As presentes demonstrações contábeis, que incluem todas as informações relevantes correspondentes 
às utilizadas na gestão, foram aprovadas pela administração da Companhia em 22 de março de 2021. 
Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração do exercício social, conforme facultado pelo 
parágrafo único do art. 175 da Lei das Sociedades por Ações. Em decorrência da deliberação adotada, 
o exercício social foi restabelecido e iniciar-se-á em 1º de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro 
de cada ano. As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, para pequenas e médias empresas, aprovadas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (NBC TG 1000), nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei 
nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e 
nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), quando referendadas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), em conformidade com as práticas e políticas 
contábeis da controladora da Sociedade, Amil Assistência Médica Internacional S.A.

Senhores Acionistas:  A diretoria da Elual Participações S.A., dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresenta as demonstrações contábeis acompanhadas das respectivas notas explicativas.  
Expressamos nossos agradecimentos aos acionistas, clientes, fornecedores, prestadores de serviços e equipe de colaboradores que, com empenho e dedicação, tornaram esses resultados possíveis.

São Bernardo do Campo, 22 de março de 2021. A DIRETORIA
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Hospital Santa Helena S.A.
CNPJ/MF nº 06.033.403/0001-13

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 

(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 

(Em milhares de Reais)

DIRETORIA
Erick Brunno Augusto

Diretor Presidente

CONTADORA
Maria Lúcia Guilherme de Brito

CRC - RJ 088050/O-S-SP

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Senhores Acionistas: Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração do Hospital Santa Helena S.A., submete à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Nossa operação consiste em oferecer ao mercado a prestação de serviços médico-hospitalares, exames de diagnósticos, terapias, análises clínicas, 
congêneres e atividades afins. Encerramos o exercício de 2020 com prejuízo de R$ 1.999.817 e de 2019 com prejuízo de R$ 25.847.793. Expressamos nossos agradecimentos aos acionistas, clientes, 
fornecedores, prestadores de serviços e equipe de colaboradores. A Administração

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto operacional
O Hospital Santa Helena S.A. (“Companhia”) tem por objeto social a prestação de serviços médico-
hospitalares, exames de diagnósticos, terapias, análises clínicas, congêneres e atividades afins.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis.
As presentes demonstrações contábeis, que incluem todas as informações relevantes correspondentes 
às utilizadas na gestão, foram aprovadas pela Administração da Companhia em 22 de março de 2021. 
Foi aprovado, por unanimidade dos acionistas, a alteração do exercício social, conforme facultado pelo 
parágrafo único do art. 175 da Lei das Sociedades por Ações. Em decorrência da deliberação adotada, 

o exercício social foi restabelecido e iniciar-se-á em 1º de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro 
de cada ano.
As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, para pequenas e médias empresas, aprovadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (NBC TG 1000), nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 
6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e 
nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), quando referendadas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), em conformidade com as práticas e políticas 
contábeis da controladora da Sociedade, Amil Assistência Médica Internacional S.A.

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante 18.572 18.091
Fornecedores 8.718 8.509
Obrigações fiscais e tributárias 1.481 1.611
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 8.320 7.791
Outras obrigações 53 181
Passivo não circulante 8.246 15.796
Provisões para ações judiciais 8.235 15.764
Outros débitos a pagar 11 32
Patrimônio líquido 33.785 18.935
Capital social 37.109 29.179
Prejuízos acumulados (12.244) (10.244)
Adiantamento para futuro aumento de capital 8.920  -
TOTAL DO PASSIVO 60.603 52.822

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante 21.965 15.241
Caixa e equivalentes de caixa 2.175 451
Aplicações financeiras 500 3
Clientes 12.051 9.485
Estoques 4.397 3.402
Créditos tributários e previdenciários 2.503 1.576
Adiantamentos diversos 332 320
Despesas antecipadas 7 4
Ativo não circulante 38.638 37.581
Realizável a longo prazo 1.583 605
Depósitos judiciais e fiscais 1.583 605
Imobilizado 36.421 36.058
Intangível 634 918
Total do ativo 60.603 52.822

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)
31/12/2020 31/12/2019

Receita operacional líquida 143.389 113.208
Custos dos serviços prestados (150.280) (122.414)
Resultado bruto (6.892) (9.206)
(Despesas) receitas operacionais 5.446 (16.816)
Despesas administrativas (2.512) (4.287)
(Provisão) reversão de contingências 7.529 (12.272)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 429 (257)
Resultado financeiro líquido (554) 174
Receitas financeiras 85 432
Despesas financeiras (639) (258)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social (2.000) (25.848)
Imposto de renda - -
Contribuição social - -
Prejuízo líquido do exercício (2.000) (25.848)
Resultado por ação (0,06) (1,02)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)
31/12/2020 31/12/2019

Resultado líquido do exercício (2.000) (25.848)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (2.000) (25.848)

Reservas de lucros
Capital social Reserva legal Retenção de lucros Prejuízos Acumulados Adiantamento para futuro aumento de capital Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 29.179 868 14.736 - - 44.783
Prejuízo líquido do exercício - - - (25.848) - (25.848)
Absorção do prejuízo - (868) (14.736) 15.604 - -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 29.179 - - (10.244) - 18.935
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - 16.850 16.850
Aumento de capital 7.930 - - - (7.930) -
Prejuízo líquido do exercício - - - (2.000) - (2.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 37.109 - - (12.244) 8.920 33.785

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social (2.000) (25.848)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa
 gerados (aplicados) pelas atividades operacionais
Provisões para perdas sobre créditos 725 1.566
Depreciações e amortizações 3.336 3.126
Provisão para ações judiciais (7.529) 12.272
Resultado do Período Ajustado (5.468) (8.884)
Variações nos ativos e passivos
Diminuição (aumento) nos ativos:
Aplicações financeiras (497) 12.677
Clientes (3.291) (3.014)
Estoques (995) (2.020)
Depósitos Judiciais (978) (340)
Outros Créditos a receber (942) (1.421)
Aumento (diminuição) nos passivos:
Fornecedores 209 5.315
Obrigações Fiscais e Tributárias (130) 686
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 529 469
Outros Débitos a Pagar (149) 4
Caixa Líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais (11.712) 3.472
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adição de ativo imobilizado e intangível (3.414) (3.433)
Caixa Líquido aplicado nas atividades de investimento (3.414) (3.433)
Adiantamento para futuro aumento de capital 8.920 -
Aumento de capital 7.930 -
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento 16.850 -
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 1.724 38
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
No fim do exercício 2.175 451
No início do exercício 451 413

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 1.724 38

HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA.
CNPJ/MF nº 08.100.676/0001-69

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores quotistas, Nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

São Paulo, 12 de abril de 2021. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 

(em milhares de reais)

DIRETORIA CONTADORA

Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC nº 1 RJ 088.050/O S-SP

Marco Aurélio de Alvim Costa
Administrador

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante 297.065 260.249
Caixa e equivalentes de caixa 18.121 3.695
Contas a receber 223.837 218.044
Estoques 30.940 17.619
Créditos tributários 19.285 15.215
Adiantamentos a fornecedores e funcionários 3.177 3.373
Outros créditos 1.705 2.303

Ativo não circulante 1.248.784 1.249.009
Impostos diferidos 191.959 113.015
Depósitos judiciais 9.454 4.463
Outros créditos 3.020 7.250
Investimentos 433.386 492.643
Imobilizado 602.418 622.272
Intangível 8.547 9.366

Total do ativo 1.545.849 1.509.258

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante 221.416 175.244
Obrigações com pessoal 54.781 56.229
Fornecedores 107.514 65.946
Tributos 28.101 28.132
Investimentos a liquidar 27.192 21.178
Adiantamento de clientes 3.342 3.389
Outros débitos 486 370

Passivo não circulante 48.001 51.186
Investimentos a liquidar 8.015 14.256
Provisão para riscos judiciais 37.343 33.908
Outros débitos 2.643 3.022

Patrimônio líquido e adiantamento para futuro aumento de capital 1.276.432 1.282.828
Capital social 1.543.120 1.399.284
Ajuste de avaliação patrimonial 2.142 2.652
Prejuízos acumulados (354.850) (180.808)
Adiantamento para futuro aumento de capital 86.020 61.700

Total do passivo 1.545.849 1.509.258

Capital social
Ajuste de  

avaliação patrimonial
Prejuízos 

 acumulados
Total do  

patrimônio líquido
Adiantamento para 

 futuro aumento de capital Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.213.534 2.689 (179.133) 1.037.090 92.150 1.129.240
Recursos recebidos para aumento de capital - - - - 155.300 155.300
Aumento de capital social 185.750 - - 185.750 (185.750) -
Perda de variação percentual de investimentos - (37) - (37) - (37)
Prejuízo do exercício - - (1.675) (1.675) - (1.675)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.399.284 2.652 (180.808) 1.221.128 61.700 1.282.828
Recursos recebidos para aumento de capital - - - - 167.463 86.020
Aumento de capital social 143.143 - - 143.143 (143.143) -
Aumento de capital social seção de quotas Excellion 693 - - 693 - 82.136
Perda de variação percentual de investimentos - (510) - (510) - (510)
Prejuízo do exercício - - (174.042) (174.042) - (174.042)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.543.120 2.142 (354.850) 1.190.412 86.020 1.276.432

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2020
(Reapresentado) 

31/12/2019
Resultado do exercício (253.097) 315

Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa e equivalentes de 
caixa gerados pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 54.430 47.811
Provisão para perdas sobre créditos 11.185 11.696
Provisão (reversão) para riscos judiciais 2.879 4.367
Impairment 62.752 39.165
Juros, atualizações e variações cambiais, líquidos 193 1.686
Baixa de imobilizado e intangível 2.412 2.246
Resultado de equivalência patrimonial 19.181 (410)
Outros 6.566 (941)

(93.499) 105.935
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (23.927) (97.481)
Estoque (13.252) (6.491)
Créditos tributários (4.241) (14.638)
IR e CSLL pagos (111) (10.968)
Depósitos judiciais (4.991) (2.821)
Outros créditos 5.552 1.812
Obrigações com pessoal (1.448) 9.838
Fornecedores 41.570 1.903
Tributos (18) 9.182
Investimentos a liquidar (227) 6.796
Adiantamento de clientes (47) 1.674
Outros débitos (262) (492)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais (94.901) 4.249
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento de capital em controladas (43.385) (14.678)
Aquisição de controladas - (55.963)
Baixa por incorporação de investimentos - 155
Adição de investimentos, líquido de caixa 760 -
Dividendos recebidos 19.980 -
Adição de imobilizado (36.176) (86.043)
Adição de intangível (8) (1.374)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (58.829) (157.903)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos para aumento de capital 168.156 155.300
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento 168.156 155.300
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 14.426 1.646
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 3.695 2.049
Final do exercício 18.121 3.695
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 14.426 1.646

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto operacional
Hospital Alvorada Taguatinga Ltda. (“ HAT” ou “sociedade”) é uma sociedade limitada de capital fechado, 
com sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 8º andar (parte), Torre B, Empreendimento 
Ez Towers, Vila São Francisco, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e tem por objetivo 
a prestação de serviços médico-hospitalares e a participação em outras sociedades, nacionais ou 
estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista.
2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis da sociedade para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 
2019 são apresentadas em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma, e foram pre-

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

 (em milhares de reais)
31/12/2020 31/12/2019

Receita líquida 1.129.235 1.216.542
Custo dos serviços prestados (1.274.445) (1.148.309)
Lucro (Prejuízo) bruto (145.210) 68.233
Despesas administrativas (19.933) (22.783)
Resultado de equivalência patrimonial (19.181) 410
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (67.189) (43.541)
Resultado financeiro, líquido (1.584) (2.004)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro (253.097) 315
Imposto de renda e contribuição social 79.055 (1.990)
Resultado do exercício (174.042) (1.675)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

paradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas 

na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, 

nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (“CPC”), quando referendadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), em 

conformidade com as práticas e políticas contábeis da controladora da Sociedade, Amil Assistência 

Médica Internacional S.A.

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes e encontram-se à disposição na sede da Sociedade.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Três perguntas: o mercado de 
títulos verdes (‘green bonds’)
Por Jorge Priori

O mercado de títu-
los verdes (green 
bonds), vem cre-

scendo de forma consis-
tente e sólida nos últimos 
anos. Apesar de toda a sua 
potencialidade, o Brasil não 
está na relação dos 20 prin-
cipais emissores desse tipo 
de título. Ou seja, o país 
tem um grande caminho 
pela frente para conquistar 
o seu espaço nesse mer-
cado. Para entendermos o 
que são os títulos verdes, 
conversamos com a advo-
gada e consultora Samanta 
Pineda, do escritório Pine-
da e Krahn, especializado 
em direito ambiental, sobre 
o que são os títulos verdes, 

o tamanho desse mercado 
e como micro e pequenos 
produtores e empresários 
brasileiros podem ter aces-
so a ele.

O que são os títulos 
verdes?

Títulos verdes são papéis 
garantidores de dívidas, co-
mo os títulos utilizados nor-
malmente para isto (CRA, 
Certificado de Recebimen-
to de Agronegócio, e CRI, 
Certificado de Recebíveis 
Imobiliários), mas que têm 
os recursos obtidos destina-
dos a projetos que apresen-
tem impactos ambientais 
positivos.

O emissor do título apre-
senta um projeto a ser fi-
nanciado com recurso ga-

rantido por título verde, e 
este projeto é auditado ou 
certificado para que seja 
comprovada a existência 
de ganho ambiental. Ainda 
não há diferencial de taxas 
para os títulos verdes, mas o 
ganho reputacional tem au-
mentado significativamente 
o leque de investidores.

Qual o tamanho desse 
mercado?

O mercado mundial é 
gigantesco e já ultrapassou 
a marca de US$ 1 trilhão 
desde que surgiram os green 
bonds em 2007. Em 2019, 
foram mais de US$ 328 bil-
hões no mundo e US$ 8,1 
bilhões no Brasil. O merca-
do brasileiro apresenta um 
dos maiores potenciais do 

mundo graças à legislação 
ambiental rígida e à forma 
de produção, com a adoção 
de tecnologias sustentáveis.

Micros e pequenos 
produtores e empresários 
podem ter acesso a esse 
mercado?

O mercado dos títulos 
verdes pode ser acessado 
por todos os tamanhos de 
empresas. Caso o valor a 
ser acessado seja pequeno, 
é possível haver um finan-
ciamento coletivo para que 
o título tenha um valor at-
rativo no mercado. Para is-
to, os pequenos produtores 
deverão fazer projetos con-
juntos e combinar formas 
de prestação de contas do 
andamento dos projetos

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos
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