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UMA VIAGEM
ENO-ASTROLÓGICA
Vamos fazer analogias entre as 
características dos vinhos e dos signos 
solares. Por Míriam Aguiar, página 4

INFLAÇÃO AFAGA E 
DERRUBA BOLSONARO
É preciso juntar 2 meses e meio de 
auxílio para comprar 1 cesta básica.  
Por Marcos de Oliveira, página 3

GETÚLIO, DA CSN
À PETROBRÁS
Lembrança de que o Brasil pode de 
novo soltar-se dos laços coloniais.  
Por José Augusto Ribeiro, página 2

ANPD: conflito 
de interesses 
na escolha de 
conselheiros

A Autoridade Nacional de Pro-
teção de Dados Pessoais (ANPD) 
liberou, 13 de abril, os nomes dos 
122 indicados por associações de 
vários setores da sociedade civil, 
que formarão as listas tríplices a 
serem levadas ao presidente da 
República para a formação do 
Conselho Nacional da Proteção 
de Dados (CNPD).

A lista trouxe preocupações re-
lacionadas aos critérios utilizados 
para permitir a participação no 
órgão. Um dos questionamentos 
refere-se à presença entre os indi-
cados de diretores e encarregados 
de dados pessoais de grandes em-
presas da internet. 

O fundador e presidente do 
Instituto Brasileiro de Defesa 
da Proteção de Dados Pessoais, 
Compliance e Segurança da In-
formação (Sigilo), Victor Hugo 
Pereira Gonçalves, que está entre 
os indicados, elogia a ANPD pela 
transparência, mas argumenta que 
uma das preocupações refere-se à 
questão do conflito de interesses.

“Mesmo se respeitando a diver-
sidade, que todo Conselho deve 
ter, é do interesse da ANPD se 
cercar de conselheiros com liga-
ções diretas com empresas inte-
ressadas nas decisões da ANPD? 
O conflito de interesses não é per-
nicioso para a construção do sis-
tema protetivo de dados?”, ques-
tiona.

A preocupação é compartilhada 
por Alexandre Pegoraro, CEO da 
startup Kronoos. Ele propõe que 
a ANPD venha a público esclare-
cer os critérios que estão ausentes 
dos editais.

1 em 3 trabalhadores recorre 
a aplicativos para ter renda

Crescimento da China, de 18,3% em  
1 ano, continua ganhando impulso
Entidade britânica aponta aumento do consumo interno

A economia da China deve 
continuar ganhando im-
pulso nos próximos me-

ses, à medida que as exportações 
e os investimentos em manufatura 
registram um crescimento otimis-
ta, disse o think tank britânico 
Oxford Economics em um rela-
tório divulgado nesta sexta-feira. 
Dados oficiais da China mostram 
que a economia do país cresceu 
18,3% (ano sobre ano anterior) no 
primeiro trimestre de 2021.

O Produto Interno Bruto (PIB) 
atingiu 24,93 trilhões de iuans 
(cerca de US$ 3,82 trilhões) no 
primeiro trimestre, um aumento 
de 0,6% em relação ao quarto tri-
mestre do ano passado, segundo 
o National Bureau of  Statistics 
(NBS).

The Oxford Economics não 

expressou surpresa que “todos 
os indicadores-chave de ativida-
de registraram aumentos anuais 
substanciais em março e no pri-
meiro trimestre como um todo, 
apoiados por efeitos de base favo-
ráveis”, informa a agência de notí-
cias Xinhua.

“O consumo doméstico de-
ve ganhar impulso à medida que 
a confiança aumenta e a cautela 
contra o coronavírus diminui”, 
disse a entidade britânico, acres-
centando que “isso depende de 
vacinação convincente e de me-
lhorias adicionais nas condições 
do mercado de trabalho”.

 As recentes leituras do PMI 
(índice que reflete as compras 
corporativas) sugerem que as con-
dições do mercado de trabalho 
estão melhorando gradualmente, 

disse a Oxford Economics.
As importações e exporta-

ções totais de bens da China au-
mentaram 29,2% na comparação 
com 2020, para 8,47 trilhões de 
iuans (cerca de US$ 1,29 trilhão) 
no primeiro trimestre de 2021, 
de acordo com dados divulgados 
na quarta-feira pela Administra-
ção Geral de Alfândega da China 
(GAC).

A economia chinesa registrou 
uma contração de 6,8% no pri-
meiro trimestre de 2020 devido ao 
coronavírus. O motor de cresci-
mento global recuperou seu equi-
líbrio com um retorno em forma 
de “V”, atingindo três trimestres 
consecutivos de recuperação no 
ano passado (3,2% no segundo tri-
mestre, 4,9% no terceiro trimestre 
e 6,5% no quarto trimestre).

Durante a pandemia, número aumentou em 11,4 milhões

Levantamento do Instituto 
Locomotiva mostrou que 
de fevereiro do ano pas-

sado até agora, aumentou em 11,4 
milhões o número de pessoas que 
recorrem aos aplicativos para ga-
rantir parte ou a totalidade de sua 
renda. Com isso, subiu para 32,4 
milhões (20% da população adul-
ta do Brasil ou cerca de 32% da 
população economicamente ativa, 
PEA) o número de pessoas que 
utilizam algum tipo de aplicativo 
para trabalhar. Em fevereiro do 
ano passado, antes da pandemia, 
eram 13%, assinala a Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT).

A entidade avalia que, embo-
ra as plataformas digitais sejam 

vistas como forma de facilitar o 
intercâmbio entre o trabalho, o 
consumo e a produção, há uma 
relação perversa para com os tra-
balhadores e até mesmo com os 
pequenos negócios que vêm sen-
do “engolidos” pelas grandes em-
presas de e-commerce.

O engenheiro e professor do 
Instituto Federal Fluminense 
(IFF) Roberto Moraes estuda des-
de 2016 essas mudanças nas rela-
ções de trabalho e na economia, 
que ele chama de “plataformis-
mo”.

Dos 32,4 milhões que têm ren-
da via aplicativos, 16% afirmaram 
que essa tem sido a única fonte de 
renda. Para outros 15%, os aplica-

tivos respondem por metade dos 
ganhos; 24% usam os apps apenas 
para um trabalho eventual, como 
dar um impulso às vendas de um 
negócio que existe fora do mundo 
virtual, por exemplo.

O professor do IFF chama a 
atenção que o imenso contingen-
te de trabalhadores obedece a um 
chefe invisível. Ele não em acesso 
a uma pessoa de carne e osso, ele 
não tem com quem reclamar e jus-
tificar suas possíveis falhas e fal-
tas. “É uma mudança colossal, o 
chefe dele, o capataz, não é mais o 
seu João, é o celular, é o algoritmo 
e ele passa a ter relação meio lúdi-
ca, que não teria no chão da fábri-
ca”, ressalta Moraes. Página 4

MP busca 
antecipar 
a reforma 
administrativa

A Medida Provisória 
1042/2021, publicada no Diário 
Oficial da União de quinta-feira, 
é um flagrante ataque à Consti-
tuição Federal e busca antecipar 
efeitos da Reforma Administrati-
va (PEC 32/2020), que ainda es-
tá sendo discutida no Congresso, 
denuncia o Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores Públi-
cos Federais (Fonasefe).

Segundo a entidade, “o cerne da 
MP é ampliar os poderes do presi-
dente da República na administra-
ção federal direta, nas autarquias 
e nas fundações públicas para que 
possa indicar seus apadrinhados 
políticos.” Bolsonaro busca am-
pliar seus poderes na máquina pú-
blica mediante a reorganização de 
cargos e a nomeação de aliados, 
acusa o Fórum.

O Fonasefe afirma que a Cons-
tituição determina que cabe ao 
Congresso Nacional a “criação, 
transformação e extinção de car-
gos, empregos e funções públi-
cas”, ou seja, medidas provisórias 
não são servem para alterar a es-
trutura de cargos públicos.

O Fórum reúne entidades como 
Andes/SN (reitores), ASSIBGE/
SN, Sindifisco Nacional e Sindire-
ceita, além de centrais sindicais.

Cuba inicia 
Congresso
com adeus
de Castro

O 8º Congresso do Partido 
Comunista de Cuba (PCC) foi 
inaugurado nesta sexta-feira em 
Havana sob a bandeira da conti-
nuidade, em busca da transição 
gradual e ordenada das principais 
responsabilidades do país para as 
novas gerações.

Raúl Castro, primeiro-secretá-
rio do Partido Comunista de Cuba 
(PCC), anunciou sua aposentado-
ria à frente dessa organização po-
lítica. “A minha missão de primei-
ro-secretário do Comitê Central 
termina, com a satisfação de ter 
cumprido e com a confiança no 
futuro do país”, disse o irmão do 
líder Fidel Castro.

O Congresso terminará nesta 
segunda, 19 de abril, data em que 
Cuba comemora o 60º aniversário 
da vitória do país em Playa Giron 
e a derrota das forças invasoras 
dos Estados Unidos. Página 3

Marcelo Casal Junior/ABr
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Por José Augusto 
Ribeiro

Cada ano, no dia de 
seu aniversário, 19 
de abril, o presi-

dente Getúlio Vargas dava 
um jeito de sair de circu-
lação, deixava o Rio, então 
Capital da República, es-
condia-se na casa de algum 
amigo para escapar das filas 
de abraços e cumprimentos 
que de qualquer modo não 
o deixariam trabalhar.

Getúlio preferiria, em vez 
de comemorar o seu aniver-
sário, que os amigos e ad-
miradores comemorassem 
com ele outros aniversários, 
não relacionados a ele pes-
soalmente, mas ao Brasil. E 
de todas essas outras datas, 
suas preferidas eram 1º de 
maio e 3 de outubro, que 
marcaram toda a sua vida e 
seu destino.

Foi no 1º de maio de 
1940 que Getúlio decretou 
o primeiro salário mínimo. 
E foi no 1º de maio de 1954 
que o aumentou em 100%, 
num momento em que a 
economia brasileira era a 
que mais crescia no mundo 
e aguentou perfeitamente 
bem esse tranco que lhe au-
mentava exponencialmente 
o mercado interno.

Foi a 3 de outubro que 
eclodiu a Revolução de 
1930, a segunda proclama-
ção, agora para valer, da 
Independência e da Repú-
blica. Foi a 3 de outubro 
de 1950 que o Brasil teve a 
oportunidade de levar Ge-
túlio de volta à Presidência 
da República, agora pelo 
voto direto. E foi a 3 de ou-
tubro de 1953 que Getúlio 
sancionou a lei de criação 
da Petrobrás*, dando ainda 
mais realidade ao compro-
misso de emancipar o país 
dos laços coloniais que o 
prendiam a um passado de 
atraso, pobreza e exclusão 
social.

Se ainda hoje nos lem-
bramos de Getúlio no 19 
de abril, é porque nos lem-
bramos de todos esses 1º 
de maio e 3 de outubro e 
de seu significado. Hoje, 
mergulhados na tragédia 
da pandemia e de um go-
verno antinacional que 
tenta novamente acabar 
com a Petrobrás, a lem-

brança de Getúlio, em 
qualquer momento, é a 
afirmação para nós mes-
mos de que o Brasil pode 
de novo soltar-se dos laços 
coloniais com que tentam 
prendê-lo outra vez.

Como de outras vezes, o 
Brasil está bem retardatário 
em relação ao que aconte-
ce no mundo. Poderíamos 
estar aproveitando o que 
acontece nos Estados Uni-
dos (EUA) com o despejo 
do Trump e o novo New 
Deal do Biden. Foi o que 
Getúlio fez com o New De-
al do Roosevelt e assim nos 
deu Volta Redonda.

Volta Redonda foi só 
o começo e transformou 
o Brasil em uma das dez 
maiores economias do 
mundo. De certo modo 
Volta Redonda nos deu a 
Petrobrás, e a Petrobrás, de 
certo modo, nos colocou 
em sexto lugar entre as eco-
nomias mundiais. Lugar do 
qual recuamos muito, por-
que o revide veio violento 
e aproveitou a onda reacio-
nária que levara Trump ao 
poder. Mas a onda agora 
reflui.

Nos EUA a luta contra 
a Covid leva o presidente 
Biden a avançar muito mais 
do que se supunha, e até no 
Brasil alguns economistas 
antes adeptos da teoria do 
Estado mínimo reconsi-
deram suas posições. Isso 
pode chegar a alguns seto-
res do governo, mas não 
chega a seu núcleo duro e 
não atravessa a blindagem 
que isola Bolsonaro em sua 
paranoia e em suas certezas 
inabaláveis e esquizofrêni-
cas.

Certezas das quais se 
aproveitam alguns senhores 
espertos, como o ex-pre-
sidente da Petrobrás, o tal 
Castello Branco, para con-
sumar a venda da Refinaria 
Landulpho Alves, a primei-
ra de nossas refinarias, antes 
do fim de um mandato para 
o qual não será reconduzi-
do.

A Petrobrás já mostrou 
que tem sete vidas. Sobrevi-
veu a Roberto Campos no 
primeiro governo militar, 
fortaleceu-se nos seguin-
tes, sobreviveu ao Governo 
Collor, a FHC, a Temer e 
agora luta pela vida, queren-

do sobreviver a Bolsonaro.
A sofreguidão com que 

tentam acabar com a Pe-
trobrás vem mostrando, 
ao longo de mais de 60 
anos, que Getúlio fincou 
muito firmes as fundações 
do Brasil que nasceu de 
suas mãos. Ele sabia que 
a Petrobrás podia ser o 
símbolo mais vivo de sua 
herança e deu a vida por 
ela, depois de ainda na ju-
ventude ter adquirido uma 
lúcida compreensão dos 
desafios que o Brasil tinha 
pela frente.

Já em 1906, com apenas 
24 anos de idade, Getúlio 
identificava e denunciou as 
verdadeiras razões do atra-
so econômico do Brasil. Foi 
no discurso de saudação 
ao presidente eleito Afon-
so Pena, que visitava Porto 
Alegre, em nome de seus 
colegas da Faculdade de Di-
reito, e Getúlio não se limi-
tou a um pronunciamento 
protocolar e anódino.

Nesse discurso Getúlio 
levantou um tema que sur-
preendia, suscitado por um 
jovem estudante de Direito, 
não de economia, num país 
e numa cidade situados na 
periferia dos grandes cen-
tros financeiros do mun-
do, um tema ao qual estava 
alheia a maioria dos prota-
gonistas da vida política do 
país, ainda embalada pela 
ilusão de que o Brasil era e 
deveria continuar a ser um 
país “essencialmente agrí-
cola”.

Getúlio recusa esse diag-
nóstico. Para ele, que cres-
cera vivendo fatos e expe-
riências que muitos outros 
desconheciam e que já tinha 
antes da faculdade um con-
siderável acervo de leitura 
histórica, o Brasil não tinha 
de ser definitivamente um 
país agrícola. É essa ilusão 
que causa o atraso econô-
mico do país e a miséria de 
seu povo.

– Por enquanto... – diz 
ele (esse “por entanto” é a 

ressalva que encerra uma 
expectativa, quem sabe um 
compromisso...)

– Por enquanto, a Pátria 
futura é vítima de uma coa-
ção da história: quantas cau-
sas de estagnação pesam so-
bre um país novo... Amarga 
resultante para quem se vê 
coacto a comprar manufa-
turados no estrangeiro, os 
gêneros da própria matéria 
prima que exporta.

O Brasil já exportava, em 
grande quantidade e a baixo 
preço, minério de ferro de 
ótima qualidade e impor-
tava, a preço alto, pratica-
mente todos os produtos 
siderúrgicos elaborados 
com ele – navios, locomoti-
vas, trilhos, a novidade que 
era o automóvel e as máqui-
nas que produziriam outros 
bens.

Tinham sido importa-
das da Bélgica até as grades 
que protegiam as árvores 
recém-plantadas da recém-
-aberta Avenida Central 
(futura Avenida Rio Bran-
co), no centro do Rio, inau-
gurada em 1904, dois anos 
antes do discurso do jovem 
Getúlio. Era de procedência 
britânica (e talvez continue 
a mesma) a louça sanitá-
ria dos mictórios, privadas 
e pias comprados para as 
obras do Teatro Municipal, 
nessa Avenida do Rio, ini-
ciadas em 1903 e inaugura-
das em 1909.

O Brasil tinha vivido al-
gumas experiências de in-
dustrialização, mas sem en-
frentar a coação da história 
denunciada por Getúlio. 
No Império, o futuro Barão 
de Mauá construíra navios 
com aço importado, e na 
Guerra do Paraguai nada 
menos de um terço da frota 
de guerra brasileira compu-
nha-se de navios construí-
dos no próprio Brasil, mas 
com aço que chegava de fo-
ra, a preços cada vez mais 
altos, importado em troca 
de minério de ferro brasilei-
ro exportado a preços cada 
vez menores.

Só 60 anos depois, em 
1964, é que esse tema en-
trou na agenda do debate 
econômico internacional, 
quando a ONU criou a 
Conferência das Nações 
Unidas para o Comércio e o 
Desenvolvimento (Unctad), 

para estudar e procurar 
corrigir o que se chamou a 
deterioração dos termos de 
comércio internacional, ou 
seja, os países pobres, em 
geral do Hemisfério Sul, 
pagarem sempre mais caro 
pelos produtos siderúrgicos 
que importavam em tro-
ca de seu minério de ferro 
sempre mais barato.

Isso que Getúlio vê em 
1906, pelos sintomas ou pe-
los efeitos, é o quadro eco-
nômico contra o qual ele 
vai lutar pelo próximo meio 
século, pelos 48 anos que 
ainda viverá. Como tantos 
outros países periféricos, 
o Brasil era exportador de 
matérias-primas e impor-
tador de produtos manufa-
turados. Nesse momento, o 
minério de ferro do Brasil 
impressiona os técnicos das 
indústrias siderúrgicas da 
Europa e dos EUA, mas o 
Brasil importa até enxadas e 
machados, porque o regime 
tarifário e cambial fecha-
ra pequenas fundições que 
produziam essas ferramen-
tas.

Essas poucas palavras, 
sobre a coação da história 
a estrangular o futuro de 
países como o Brasil, con-
centrarão toda a política 
econômica da Revolução 
de 30, liderada por Getúlio: 
fazer do Brasil um país que 
transforme em aço o ferro 
de seu subsolo, que explore 
seu petróleo e suas fontes 
de energia elétrica, que pro-
duza tratores, caminhões, 
automóveis e até aviões, um 
país não mais vítima dessa 
coação da história, mas pro-
tagonista e criador de seu 
futuro.

Dessa visão do Brasil 
coagido por uma econo-
mia aprisionada ao modelo 
colonial da exportação de 
produtos primários é que 
nasceu, já em 1931, o proje-
to siderúrgico que marcou o 
primeiro governo Vargas e 
resultou em Volta Redonda. 
Nesse momento, Getúlio 

não tinha como conduzir 
simultaneamente um pro-
jeto para o petróleo, o que 
veio a ser a grande marca de 
seu segundo governo, com 
a criação da Petrobrás.

Ela nasceu marcada para 
morrer, e a crise de agosto 
de 1954 só aconteceu por 
causa dela. No seu auge, um 
de seus auxiliares, o Gene-
ral Mozart Dornelles, foi, à 
revelia dele, conversar com 
Assis Chateaubriand, o Rei 
da Mídia de então, que co-
nhecia desde a Revolução 
de 30, ele combatente e 
Chateaubriand repórter.

Chateaubriand era dono 
de verdadeiro monopólio 
privado da comunicação 
no Brasil. Esse poder de 
fogo estava voltado o tem-
po todo contra Getúlio, 
cobrando sua renúncia ou 
sua derrubada por um gol-
pe. Carlos Lacerda, o mais 
implacável e cruel inimigo 
de Getúlio, fala toda noite 
nas TVs de Chateaubriand, 
pedindo a deposição do go-
verno.

O general foi a Chateau-
briand para perguntar quais 
as razões daquela campanha 
do ódio. Chateaubriand res-
pondeu:

– É só o Presidente desis-
tir da Petrobrás que eu tiro 
o Lacerda da TV e entrego 
a quem ele quiser para fazer 
a defesa do governo.

Espantado com o preço 
da chantagem, o general 
voltou para o Palácio do 
Catete, sede do governo, e 
se aconselhou com Tancre-
do Neves, seu cunhado e 
ministro da Justiça. Devia 
contar a Getúlio do encon-
tro com Chateaubriand e 
seu resultado?

– Deve sim, respondeu 
Tancredo. Mas nós dois 
sabemos que o presidente 
morre, mas não desiste da 
Petrobrás.

Dias depois, Getúlio sa-
crificou a própria vida e 
com isso salvou a Petrobrás 
e toda a herança de seus 
dois governos. É por isso 
que comemoramos, além de 
outras datas, a do seu nasci-
mento.

José Augusto Ribeiro é jornalista, 

autor de A Era Vargas.

* N.R.: o autor opta pela grafia 

original, tal qual criada por Getúlio.
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Lembrança para 
nós mesmos  

de que o Brasil 
pode de novo 
soltar-se dos  

laços coloniais

Sacrificou a 
própria vida e 

com isso salvou 
a estatal e toda a 
herança de seus 
dois governos

Getúlio, de Volta Redonda à Petrobrás
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Juntar 2 meses e  
meio de auxílio para 
comprar cesta básica

A inflação vai ajudar o governo a ter uma sobra para 
gastar em ano de eleição (veja nota abaixo); por 

outro lado, faz um estrago na popularidade do governo. 
Não foi preciso recorrer a bola de cristal para prever que a 
aprovação de Bolsonaro despencaria com o final do auxí-
lio emergencial – afinal, foi o pagamento que melhorou a 
forma como o governo era avaliado.

O retorno do auxílio não é garantia de melhores dias 
para o presidente, não só pelo baixo valor (ainda que 
importante para quem está sem renda), mas também pela 
alta dos preços dos alimentos.

No ano passado, o valor médio do auxílio (R$ 846,50) 
comprava, em setembro, mês em que a aprovação de Bolso-
naro batia recorde, uma cesta básica (valor de R$ 539,95 em 
São Paulo, segundo o Dieese) e ainda sobravam R$ 306,55.

Agora, com valor médio previsto por domicílio de R$ 
250, será preciso acumular 2 meses e meio do pagamento 
emergencial para comprar uma cesta básica, cujo valor 
subiu para R$ 626 em março (SP).

Muitos analistas, com razão, atribuem a perda de 
aprovação popular de Bolsonaro ao alarmante número 
de mortes pela Covid. A pandemia (torce-se) deverá estar 
controlada até o final do ano, o que seria um alívio para o 
brasileiro e um alento para a candidatura do presidente.

Acontece que o estrago na economia continua, com pou-
cas chances de melhora enquanto mantida a política contra-
cionista. Os preços, especialmente dos alimentos, não dão 
sinais de trégua. O aumento previsto para o salário mínimo 
no ano que vem (R$ 47) mal dá para comprar 2 quilos de 
carne de segunda. A economia, uma vez mais, será decisiva.

Teto de investimentos

A inflação vai ajudar o Governo Bolsonaro a cumprir 
o Teto de Gastos em 2022, ano da eleição. Haverá au-
mento de R$ 107 bilhões no teto, para R$ 1,592 trilhão. 
Esta coluna já havia publicado alerta do economista Paulo 
Rabello de Castro para esse detalhe da lei, em que mais 
inflação acarreta maior liberdade de gastar.

Não é a única, nem a mais esquisita incongruência. Em 
debate com o presidente do Conselho Federal de Econo-
mia (Cofecon), Antonio Corrêa de Lacerda, no canal O 
Planeta Azul, o jornalista e economista José Paulo Kupfer 
ressaltou que não existe outro país – que aplique uma 
regra similar ao Teto de Gastos – que inclua investimen-
tos. Igualmente, nenhum país colocou a regra na Constitu-
ição, nem dura tanto tempo como o nosso.

Gado

Apoiadores de Bolsonaro são adeptos da teoria da imu-
nidade de rebanho, mas vem da Suécia – que tentou aplicá-
la – novo exemplo de que é uma miragem: o país registrou 
semana passada a maior taxa de infecção por Covid (625/
milhão) da Europa, quase 10x mais que a vizinha Finlândia.

Rápidas

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) concluiu 
a contratação da empresa Russell Bedford Brasil para a 
prestação de serviços de auditoria contábil e consultoria. 
O prazo do contrato se estende até o final de setembro 
*** A Associação de Supermercados do Rio (Asserj), 
através de seu braço educacional, Ideia, capacitou mais de 
3 mil pessoas do setor supermercadista em cursos espe-
cializados nos últimos 12 meses. A capacitação está dis-
ponível aos supermercados associados e ao público geral.

Brasil voltará a discutir política 
ambiental com ministro suspeito? 

No momento em 
que o governo re-
trocede ao aceitar 

a convocação do presidente 
dos EUA para que o Brasil 
volte a discutir questões cli-
máticas, o subprocurador 
do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas da 
União (TCU ), Lucas Rocha 
Furtado, pediu à Corte que 
determine à Casa Civil do 
governo o afastamento cau-
telar do ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles. 
Ele argumenta que o afas-
tamento visa a impedir que 
Salles interfira nas investi-
gações da PF e evitar que o 
ministro continue a inviabi-
lizar a cobrança das multas 
por infrações ambientais 
dos madeireiros.

A representação se ba-
seia em notícia-crime de 
Alexandre Saraiva, ex-su-
perintendente da PF no 
Amazonas, contra Salles e 
o senador Telmário Mo-
ta (Pros-RR), acusados de 
formar uma organização 
criminosa que beneficiava 

madeireiros ilegais e criar 
obstáculos à fiscalização da 
PF e do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama).

Saraiva disse que Salles, 
apoiado por Mota, tentou 
impedir investigação da PF 
mais de uma vez. O minis-
tro questionou, por exem-
plo, a duração do inquérito 
que apura a extração ilegal 
de toras de madeira apreen-
didas no Pará. Na ocasião, 
Salles alegou que realizou 
perícias das toras e concluiu 
que elas tinham origem le-
gal.

A notícia-crime foi en-
viada ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) nesta quinta-
feira porque, como minis-
tro, Salles tem foro privi-
legiado. Ele nega todas as 
acusações. Como represália, 
Saraiva foi destituído, no 
mesmo dia, do cargo na Su-
perintendência Regional da 
PF no Amazonas. É apon-
tado um suposto prejuízo 
de R$ 130 milhões ao patri-

mônio público por causa da 
extração ilegal de madeira. 
Além disso, há ao menos 20 
multas ambientais cuja co-
brança Salles teria impedido 
(totalizam cerca de R$ 8,3 
milhões).

A lista de argumentos 
reunidos pelo Ministério 
Público Federal (MPF) para 
pedir o afastamento de Sal-
les  do Ministério do Meio 
Ambiente é longa. Levan-
tamento da Deutsche Wel-
le, emissora internacional 
da Alemanha que produz 
jornalismo independente 
em 30 idiomas, lembra que 
numa ação de improbida-
de administrativa assinada 
por 12 procuradores, Salles 
é acusado de, intencional-
mente, desmontar órgãos 
de fiscalização, desestrutu-
rar orçamentos e infringir 
princípios da administração 
pública – da moralidade, 
eficiência, legalidade, entre 
outros.

O ministro do Meio Am-
biente já vem sendo inves-
tigado pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU). 
Em outubro de 2020, pelo 
atraso de mais de um ano 
na nomeação de membros 
da Comissão de Ética do 
Ministério do Meio Am-
biente. Ele começou sua 
atuação como ministro já 
se colocando no sentido de 
desarticular e fazer o des-
monte dos órgãos respon-
sáveis pelo estabelecimento 
das políticas públicas refe-
rentes à área, principalmen-
te na de política ambiental, 
exonerando 21 dos 27 su-
perintendentes do Ibama e 
reduzindo drasticamente o 
número de multas aplicadas 
sobre o desmatamento ilegal.  
Atacou o CMBio, colo-
cando analistas ambientais 
aprisionados em processos 
burocráticos, longe da linha 
de frente das unidades de 
conservação, exonerando, 
38 servidores do comando 
ou que eram substitutos de 
chefia em unidades de con-
servação, e substituiu as 11 
coordenações do órgão por 
cinco gerências regionais.

Raúl Casto: ‘Satisfação de ter cumprido  
e com a confiança no futuro do país’

Raúl Castro passa para um civil a liderança do PCC
O primeiro secretário 

do Partido Comunista 
de Cuba (PCC), general 
do Exército Raúl Castro, 
anunciou sua aposentado-
ria à frente dessa organi-
zação política, cujo VIII 
Congresso teve início nes-
ta sexta-feira em Havana. 
“No que me diz respeito, 
a minha missão de primei-
ro secretário do Comité 
Central do Partido termi-
na, com a satisfação de ter 
cumprido e com a confian-
ça no futuro do país”, dis-
se Castro ao final da leitu-
ra do Relatório Central do 
a reunião de acordo com 
um relatório do noticiário 
da televisão cubana.

“Acredito fervorosa-
mente na força e na co-
ragem do exemplo e na 
compreensão de meus 
compatriotas”, disse Cas-
tro. Entre esses colegas 
está Miguel Díaz-Canel, 

membro do Bureau Polí-
tico do PCC e presidente 
da República há três anos, 
cargo que desempenhou 
com bons resultados, su-
blinhou.

A aposentadoria do ex-
presidente deve entrar em 
vigor nesta segunda-feira, 
último dia de Congresso, 
quando será eleita a nova 
direção do partido, que de-
verá ser chefiada pelo atual 
presidente, Miguel Díaz-
Canel, 60, que constituirá 
a primeira vez que um civil 
está na frente dessa festa. 
A data 19 de abril é signi-
ficativa em que Cuba co-
memorará o 60º aniversário 
da vitória do país em Playa 
Giron e a derrota das forças 
invasoras dos Estados Uni-
dos.

Raúl Castro foi eleito pa-
ra a cúpula do PCC em abril 
de 2011, durante o VI Con-
gresso daquela entidade, 

em substituição do irmão 
mais velho e também do 
ex-presidente Fidel Castro, 

que ocupava o cargo desde 
1965, ano de fundação do 
partido.

Renan Calheiro é o relator da CPI da Covid 
O senador Renan Calhei-

ro (MDB-AL) foi escolhido, 
entre seus pares, como rela-
tor da Comissão Parlamentar 
de Inquérito que investigará a 
condução do combate à pan-
demia pelo governo federal 
e o uso de verbas federais 
transferidas a estados e mu-
nicípios, a CPI da Covid. A 
presidência ficará com o se-
nador Omar Aziz (PSD-AM) 
e a vice-presidência com 
Randolfe Rodrigues (Rede-
AP), este responsável pela 
informação.

O indicado para presidir a 
CPI da Covid é um congres-
sista considerado indepen-
dente por não estar na base 

nem na oposição ao governo 
de Jair Bolsonaro. Foi alvo de 
uma operação do Ministé-
rio Público Federal chamada 
“Maus Caminhos”, deflagra-
da em 2016, tendo como ob-
jeto principal da investigação 
o desvio de cerca de R$ 260 
milhões de verbas públicas da 
saúde por meio de contratos 
milionários firmado quando 
no governo do Estado do 
Amazonas.

O presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco, con-
firmou nessa quinta-feira, 
os nomes que vão compor 
a Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI). A par-
tir de agora, a comissão já 

pode ser instalada e na pri-
meira reunião devem ser 
eleitos o presidente, o vice-
presidente e o relator da 
CPI. Para titulares foram 
escolhidos Eduardo Braga 
(MDB-AM), Renan Calhei-
ros (MDB-AL), Ciro No-
gueira (PP-PI), Omar Aziz 
(PSD-AM), Otto Alencar 
(PSD-BA), Tasso Jeressati 
(PSDE-CE), Eduardo Gi-
rão (Podemos-CE), Marcos 
Rogério (DEM-RO), Jorgi-
nho Mello (PL-SC), Hum-
berto Costa (PT-PE) e Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP).

Para suplentes são Jadder 
Barbalho (MDB-)A), Luis 
Carlos Heinze (PP-RS), 

Marcos do Val (Podemos-
ES), Angelo Coronel (PSD-
BA), Zequinha Marinho 
(PSC-PA), Rogerio Carva-
lho (PT~SE) e Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE).

O senador Otto Alen-
car, como membro mais 
idoso entre os titulares da 
comissão, vai comandar a 
instalação e a eleição, que 
acontecerão em encontro 
presencial. A data da insta-
lação ainda não foi definida, 
mas segundo Pacheco, o as-
sunto está sendo discutido 
com a Secretaria-Geral da 
Mesa do Senado e que em 
breve levará as opções para 
os membros da comissão.
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AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
CNPJ Nº 33.176.249/0001-01

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Srs. Acionistas: O American Bureau Of 
Shipping por intermédio de seu Representante Legal para o Brasil e América do 
Sul, faz publicar o presente Balanço em cumprimento às determinações legais. 
RJ, 19/04/2021. José Carlos Ferreira - Representante Legal.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2020 E 2019 (Em reais)
ATIVO Notas 2020 2019

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 1 34.585.269,43 12.632.263,34 
Contas a receber - clientes 2 24.023.864,87 21.060.538,38 
Impostos a recuperar 3  6.835.668,18  4.978.657,42 
Outros ativos circulantes 4  981.693,54  743.296,87 

TOTAL ATIVO CIRCULANTE 66.426.496,02 39.414.756,01 
NÃO CIRCULANTE 
Depósitos e cauções 5  1.786.285,43  1.757.002,97 
Investimentos 6  21.382,93  21.382,93 
Imobilizado 7  1.596.357,75  1.240.047,32 

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE  3.404.026,11  3.018.433,22 
TOTAL ATIVO 69.830.522,13 42.433.189,23 

PASSIVO Notas 2020 2019
CIRCULANTE
Obrigações fiscais e sociais a recolher 8  3.867.804,92  2.961.708,39 
Imposto de renda e contribuição social 9  1.009.836,46  160.362,58 
Provisão de férias e encargos 10  4.826.153,67  4.205.762,84 
Juros sobre capital próprio a pagar  611,76  611,76 
Provisão para contingências 11  5.296.461,09  9.318.170,49 
Outras provisões a pagar 12  1.281.107,94  1.556.014,14 
Outras contas a pagar 13 47.579.482,20 24.938.892,15 

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 63.861.458,04 43.141.522,35 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 14
Capital estrangeiro  3,31  3,31 
Correção monetária  1.893.859,19  1.893.859,19 
Outras Reservas  298.534,16  298.534,16 
Reserva de lucros  3.776.667,43  - 
Prejuízo Acumulado  - (2.900.729,78)

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.969.064,09  (708.333,12)
TOTAL DO PASSIVO 69.830.522,13 42.433.189,23 

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

Receita Líquida de serviços  93.005.176,89  76.509.790,43 
Custo dos serviços prestados (59.192.844,85) (48.203.017,39)
Lucro bruto  33.812.332,04  28.306.773,04 
Receitas e (despesas) operacionais 
Com vendas  (330.250,82)  (223.290,37)
Gerais e administrativas (28.425.387,96) (24.378.116,86)
Outras receitas e (despesas) operacionais  (1.805.849,21)  (6.722.906,81)
Resultado antes da receita e despesa financeira  3.250.844,05  (3.017.541,00)
Receitas (despesas) financeiras  4.436.389,62  29.279,43 
Resultado antes da tributação sobre lucro  7.687.233,67  (2.988.261,57)
Imposto de renda  (736.173,87)  (111.560,72)
Contribuição social  (273.662,59)  (48.801,86)
Lucro líquido do exercício  6.677.397,21  (3.148.624,15)
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO EM 31/12/2020 E 2019

(Em Reais) 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Caixa gerado nas operações  3.253.045,36  647.237,38 
 Lucro líquido do exercício  6.677.397,21 (3.148.624,15)
 Provisões contingências (3.820.967,16)  3.196.101,08 
 Depreciação e amortização  396.615,31  366.458,18 
 Ajustes e Exercícios Anteriores  -  233.302,27 
 Variações nos ativos e passivos 19.452.886,47  1.271.635,21 
 (Aumento) Redução contas a receber (2.963.326,49) (5.819.697,62)
 (Aumento) Redução impostos a recuperar (1.857.010,76) (1.860.230,42)
 (Aumento) Redução outros ativos circulantes  6.922,20  (369.091,73)
 (Aumento) Redução depósitos e cauções  (274.601,33)  (968.708,96)
 Aumento (Redução) impostos e contribuições  906.096,53  (359.032,38)
 Aumento (Redução) IRPJ e CSLL a recolher  849.473,88  160.362,58 
 Aumento (Redução) provisões de férias e encargos  620.390,83  259.062,41 
 Aumento (Redução) juros sobre cap. próprio a pagar  -  (640.000,00)
 Aumento (Redução) salários a pagar  -  (177.311,11)
 Aumento (Redução) provisões contingências  (200.742,24)  (749.074,53)
 Aumento (Redução) outros passivos circulantes 22.365.683,85  11.795.356,97 
Caixa líq. proveniente das atividades operacionais 22.705.931,83  1.918.872,59 
Fluxo de caixa das atividades investimentos
 Aquisição ativo imobilizado  (752.925,74)  (242.355,09)
Caixa líq. proveniente das atividades investimentos  (752.925,74)  (242.355,09)
Fluxo de caixa das atividades financiamentos
 Pagamentos de dividendos  -  (510.000,00)
Caixa líq. proveniente das atividades financiamentos  -  (510.000,00)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 21.953.006,09  1.166.517,50 
 Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 12.632.263,34 11.465.745,84 
 Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 34.585.269,43  12.632.263,34 

21.953.006,09  1.166.517,50 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 Capital 
 Correção 
Monetária 

 Reserva para 
Aumento de Capital 

 Reserva de 
Incentivo Fiscal 

 Prejuízo 
Acumulado 

 Reserva de 
Lucros 

 Resultado do 
Período  Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2018  3,31 1.893.859,19  219.752,02  78.782,14  -  524.592,10  -  2.716.988,76 
Distribuição de lucros  (510.000,00)  (510.000,00)
Ajustes de exercícios anteriores  233.302,27  233.302,27 
Prejuízo do exercício  (3.148.624,15) (3.148.624,15)
Prejuízo a destinar do exercício (3.148.624,15)  3.148.624,15 0,00
Transferência da reserva de lucros  247.894,37  (247.894,37) 0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2019  3,31 1.893.859,19  219.752,02  78.782,14 (2.900.729,78)  0,00 0,00  (708.333,12)
Lucro do exercício  6.677.397,21  6.677.397,21 
Lucro a destinar do exercício  2.900.729,78 (2.900.729,78) 0,00
Transferência para reserva de lucros       3.776.667,43  (3.776.667,43) 0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2020  3,31 1.893.859,19  219.752,02  78.782,14 0,00  3.776.667,43 0,00  5.969.064,09 

Demonstrativo do Valor Adicionado 2020 2019
1 - Receitas 109.828.757,02 88.885.713,02 
Vendas de serviços 104.889.957,73 86.848.871,57 
Provisão p/créditos duvidosos  (328.500,82)  (187.835,05)
Outras receitas  5.267.300,11  2.224.676,50 
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros  34.028.147,91 23.735.760,90 
Custos serviços vendidos  24.831.084,72  14.096.403,15 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  9.197.063,19  9.633.357,82 
Outras  -  5.999,93 
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2 )  75.800.609,11 65.149.952,12 
4 - Retenções  396.615,31  366.458,18 
Depreciação, amortização e exaustão  396.615,31  366.458,18 
5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela 
Entidade ( 3-4 )  75.403.993,80 64.783.493,94 
6 - Valor Adicionado Recebido em 
Transferência  11.263.475,04  3.146.819,18 
Receitas financeiras  11.263.475,04  3.146.819,18 

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO - DVA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Demonstrativo do Valor Adicionado 2020 2019

7 - Valor Adicionado Total a Distribuir ( 5+6)  86.667.468,84 67.930.313,12 
8 - Distribuição do Valor Adicionado  86.667.468,84 67.930.313,12 
Pessoal e encargos  49.738.167,93 44.191.182,44 
 Remuneração direta  35.019.169,69 33.329.876,43 
 Benefícios  11.752.449,03  8.202.959,08 
 FGTS  2.966.549,21  2.658.346,93 
Impostos, taxas e Contribuições  23.424.818,28 23.770.215,08 
 Federais  17.276.344,42 15.314.851,87 
 Estaduais  1.456,33  3.954,00 
 Municipais  5.292.552,85  4.420.154,30 
 Provisão para contingências  854.464,68  4.031.254,91 
Remuneração de capitais de terceiros  6.827.085,42  3.117.539,75 
 Despesas financeiras  6.827.085,42  3.117.539,75 
Remuneração de capitais próprios  6.677.397,21  (3.148.624,15)
 Juros sobre o capital próprio  -  - 
 Lucros retidos / Prejuízo do exercício  6.677.397,21  (3.148.624,15)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020 E 2019. Contexto Operacional: O American Bureau of Shi-
pping é uma filial brasileira de empresa estrangeira autorizada a atuar no Brasil há 
mais de 70 anos, atendendo a clientes nacionais e estrangeiros de todos os conti-
nentes. Tem como objeto social a prestação de serviços de vistoria e certificação 
na indústria naval, atuando principalmente em vistoria de embarcações, platafor-
mas, navios sonda, etc., realizando as mais diversas vistorias conforme normas 
próprias e regulamentos das instituições reguladoras internacionais e da autori-
dade marítima brasileira. Tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro, filiais nas 
cidades de São Paulo e Santos. Face à sua atividade, necessita de permanente 
treinamento de seu pessoal para atender às exigências dos padrões de qualidade 
e segurança estabelecidos a nível mundial. Apresentação das Demonstrações 
Contábeis - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil,  as  quais  incluem  os  princípios  de  con-
tabilidade  emanados  da  legislação  societária brasileira em conformidade e de 

acordo com a Lei das Sociedades por Ações, Comitê de pronunciamentos contá-
beis (CPC) e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Apura-
ção do resultado - O resultado das operações é apurado em conformidade com o 
regime de competência. Moeda estrangeira: Os ativos e passivos denominados 
em moeda estrangeira foram convertidos para reais pela taxa de câmbio da data 
de fechamento do balanço e as diferenças decorrentes de conversão de moeda 
foram reconhecidas no resultado do exercício. Resumo das principais práticas 
contábeis: 1 - Caixa e equivalentes de caixa: Representado por depósitos bancá-
rios e aplicações financeiras de liquidez imediata com baixo risco de variação no 
valor de mercado, registrados ao custo e acrescido dos rendimentos auferidos até 
a data do Balanço.
Caixas e equivalentes de Caixa 31.12.2020 31.12.2019
Depósitos Bancários 101.545,80 100.000,71
Aplicações  financeiras 34.483.723,63 12.532.262,63

Saldo 34.585.269,43 12.632.263,34
2 - Contas a receber de clientes: São registradas e mantidas no balanço pelo valor 
nominal dos títulos representativos dos créditos, líquidas de provisão para deve-
dores duvidosos, atualizados mensalmente com base na taxa de câmbio, quando 
decorrentes de vendas ao exterior e são realizados em condições normais de mer-
cado, conforme demonstrado abaixo.
Contas a receber de clientes 31.12.2020 31.12.2019
Clientes Nacionais 17.858.028,95 12.308.156,67
Clientes Estrangeiros 14.334.717,18 16.921.262,97
Provisão Devedores  Duvidosos (8.168.881,26) (8.168.881,26)

Saldo Líquido 24.023.864,87 21.060.538,38
Provisão para devedores duvidosos – Constituída sobre todos os créditos que en-
volvem riscos e em montante suficiente para a cobertura das perdas, considerada 
a experiência anterior. 3 - Impostos a recuperar: representa o saldo de créditos 
tributários federais para posterior compensação de tributos e contribuições sociais.
Impostos a recuperar 31.12.2020 31.12.2019
PIS 1.067.718,65 1.051.241,22
COFINS 223.913,33 147.857,89
IMPOSTO DE RENDA 3.581.568,43 2.406.878,53
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.807.096,80 1.217.308,81
INSS 155.370,97 155.370,97

Saldo 6.835.668,18 4.978.657,42
4 - Outros Ativos Circulantes: Estão classificados os adiantamentos de despesas 
efetuados pela empresa e demonstradas pelos seus valores de realização na data 
do balanço no período de curto prazo.
Outros Ativos Circulantes 31.12.2020 31.12.2019
Adiantamento empregados 800,00 15.318,00
Adiantamento de despesas 980.893,54 687.793,28
Adiantamento terceiros - 40.185,59

Saldo 981.693,54 743.296,87
5 - Depósitos e Cauções: Estão classificados neste grupo os depósitos utilizados 
como garantias e depósitos judiciais recursais trabalhistas à disposição do juízo 
para permitir a interposição de recurso, nos termos da lei.
Depósitos e cauções 31.12.2020 31.12.2019
Ações Judiciais Trabalhistas 1.746.322,97 1.746.322,97
Outras Garantias 39.962,46 10.680,00

Saldo 1.786.285,43 1.757.002,97
6- Investimentos: Estão apresentados ao custo de aquisição, corrigido moneta-
riamente até 31 de dezembro de 1995. 7 - Imobilizado: Demonstrado ao custo de 
aquisição (corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995) e deduzido de 
depreciações calculadas pelo método linear, utilizando-se taxas usuais para cada 
tipo de bem, de acordo com a sua vida útil econômica dos bens.

Saldo em 31.12.2020
Custo Depreciação Liquido

Imóveis - Escritórios 596.582,00 596.582,00 -
Móveis e utensílios 924.196,15 841.353,71 82.842,44
Equipamentos de Informática 5.712.190,09 4.289.652,15 1.422.537,94
Veículos 201.959,51 201.959,51 -
Linha Telefônica 19.860,00 - 19.860,00
Benfeitorias de imóveis 1.956.429,57 1.885.312,20 71.117,37
SALDO 9.411.217,32 7.814.859,57 1.596.357,75

Saldo em 31.12.2019
Custo Depreciação Líquido

Imóveis - Escritórios 596.582,00 595.361,50 1.220,50
Móveis e utensílios 924.196,15 806.239,05 117.957,10
Equipamentos de Informática 4.959.264,35 3.955.641,99 1.003.622,36
Veículos 201.959,51 179.466,64 22.492,87
Linha Telefônica 19.860,00 - 19.860,00
Benfeitorias de imóveis 1.956.429,57 1.881.535,08 74.894,49
SALDO 8.658.291,58 7.418.244,26 1.240.047,32
Passivos - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos dos correspondentes encargos, quando aplicáveis. 8 - Obrigações fiscais e 
sociais a recolher:
Obrigações fiscais a recolher 31.12.2020 31.12.2019
Impostos sobre faturamento a recolher 1.610.215,94 830.120,11
Impostos retidos a recolher 1.106.371,03 1.040.247,76

Saldo 2.716.586,97 1.870.367,87
Obrigações Sociais a recolher 31.12.2020 31.12.2019
INSS 838.319,46 801.167,38
FGTS 312.898,49 290.173,14

Saldo 1.151.217,95 1.091.340,52
Obrigações fiscais e sociais a recolher 3.867.804,92 2.961.708,39
9 - Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucros: A tributação sobre os lu-
cros compreende o imposto de renda e a contribuição social apurados pelo regime 
de Lucro Real e reconhecidos pelo regime de competência. O imposto de renda 
é apurado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 
10%, enquanto a contribuição social é apurada pela alíquota de 9% também sobre 
o lucro tributável. 10 - Provisão de férias e encargos: A provisão para férias é cons-
tituída mensalmente em atendimento ao regime de competência com base nos 
direitos adquiridos proporcionalmente pelos empregados, acrescido dos respecti-
vos encargos e baixados conforme o pagamento até a data do balanço. 11 - Pro-
visão para contingências: Os passivos contingentes são constituídos de valores 
de possíveis obrigações relativas a eventos trabalhistas e fiscais passados, que 
dependem de evento futuro e sem qualquer controle que possa ser exercido pela 
administração da sociedade e foram quantificados com base nas expectativas de 
êxito das correspondentes ações.
Provisão para contingências 31.12.2020 31.12.2019
Trabalhistas 1.687.973,76 5.526.209,08
Fiscais 3.608.487,33 3.791.961,41

Valor provisionado 5.296.461,09 9.318.170,49
12 - Outras Provisões a pagar:  A  provisão  para  bônus  é  constituída  para  fazer  
face  a pagamentos de gratificação a funcionários, no ano subsequente, cujo valor 
representa a melhor estimativa do desembolso exigido para a sua liquidação, cujo 
montante a ser pago só é definido e conhecido quando do pagamento.
Outras provisões a pagar 31.12.2020 31.12.2019
Bônus Funcionários  e Gerentes 969.589,85 1.144.128,10
Encargos 311.518,09 411.886,04

Valor provisionado 1.281.107,94 1.556.014,14
13 - Outras Contas a pagar: Representa o valor de despesas pagas pela sua Ma-
triz estrangeira a serem reembolsadas pela sua filial brasileira atualizados mensal-
mente com base na taxa de câmbio (PTAX). 14 - Patrimônio Líquido:  Constituído 
pelo capital original investido e de suas atualizações monetárias de acordo com 
os índices oficias até 1995. As empresas brasileiras, bem como as filiais brasilei-
ras de empresas estrangeiras, devem registrar o seu capital estrangeiro investido 
diretamente e o reinvestimento dos lucros no Banco Central do Brasil, para que o 
capital possa ser repatriado e os dividendos serem remetidos para o exterior. O 
American Bureau of Shipping em 31 de dezembro de 2020 tem registrado como 
capital estrangeiro o montante de US$984,468.68.

José Carlos Ferreira - Representante Legal - CPF 771.832.408-78
Leonardo Freitas Dutra -  Contador CRC RJ 093.516/O-6 -  CPF 080.214.427-60.

Portosul Participações S.A. - CNPJ/MF No 26.743.444/0001-00 - NIRE 35300505077
Edital de Convocação 3ª Assembléia Geral Ordinária

A Diretoria da Portosul Participações S.A. (“Companhia”), na forma do artigo 123 da Lei 6.404/1976, convoca os Senhores Acionistas para a 
3ª Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a se realizar às 11h00 do dia 28 de abril de 2021, na sede da Companhia, localizada na Rua Doutor 
Guilherme Bannitz, 126, 8º andar, conjunto 81, CEP 04532 060, São Paulo, SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Tomar as 
contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o parecer dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;  2. Deliberação sobre a proposta de destinação do resultado do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 3. Eleição dos Membros da Diretoria; 4. Fixação do montante global da remuneração dos 
administradores para o exercício social de 2021. 5. Alteração do jornal para as publicações desta Companhia ordenadas pela Lei 6.404/76. 
Informações Gerais: (a) Os documentos referidos no artigo 133, §3º, da Lei no 6.404/76, foram publicados no Diário Oficial de São Paulo 
no dia 30 de março de 2021 e no Jornal Monitor Mercantil no dia 31 de março de 2021.  (b) Para participar na AGO, os senhores acionistas 
deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu 
representante; e (ii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista, 
devidamente acompanhado dos  documentos que comprovem os poderes para outorga de procuração.  (c) O depósito de cópia simples 
dos referidos documentos (i.e., conforme listado no item “b” acima) deverá ser feito com a antecedência de 2 (dois) dias úteis da data da 
realização da AGO, nos termos do artigo 9, § 7º do estatuto social da Companhia; (d) Os documentos e propostas relacionados às matérias 
a serem deliberadas na AGO estão disponíveis para consulta na sede social. São Paulo, 16 de abril de 2021. Luciano Ribas Battistella - 
Maurício Valente Battistella - Diretores

Uma viagem  
eno-astrológica

Começo agora uma série de artigos menos técnicos, 
visando o entretenimento, embora eu pretenda 
reforçar com eles o conhecimento sobre os vinhos 

e suas uvas. Há tempos que eu queria fazer essa “viagem” 
pelas predisposições planetárias dos humores astrológicos 
associadas aos vinhos, mas, como acadêmica que sou, não 
posso entrar nessa seara sem antes me defender de qual-
quer julgamento apriorístico dessa licença literária.

Que fique bem claro que não vou transpor para a aná-
lise dos vinhos a mesma lógica da concepção astrológica, 
isto é: a posição dos astros no momento de nascimento 
das pessoas é que define os seus signos. Precisaríamos 
criar uma cédula de identidade dos vinhos para alcançar 
essa dimensão, e não vou levar essa brincadeira tão a sério 
assim.

Outro aspecto que deixo bem claro é que não sou uma 
especialista em astrologia nem a tomo como base para a 
análise das personalidades. Astrologia para mim é entre-
tenimento, que acabou ganhando uma dimensão coletiva, 
pela sua ancestralidade e caráter místico, facilmente assi-
milável e transmissível. Vejo a astrologia como uma lin-
guagem, um léxico que temos à mão para tipificar e identi-
ficar certos comportamentos, bem como para exprimir ou 
explicar um modo de ser e agir. Todo o meu respeito em 
relação a posições contrárias e até para quem interpreta de 
forma mas complexa os mapas astrais individuais.

Meu objetivo está longe disso – eu quero justamen-
te tomar de empréstimo o léxico astrológico para fazer 
analogias entre as características dos vinhos e dos signos 
solares. E vou me permitir usar aquilo que eu considero 
fazer mais sentido para tipificar os vinhos.

O signo solar de uma pessoa é determinado pela 
posição do Sol no dia do seu nascimento, divididos em 
12 partes equivalentes a um mês (entre 28 e 31 dias). Em 
torno do dia 20 de cada mês, há uma mudança de signo, 
e o primeiro signo (Áries) foi definido por representar o 
equinócio da primavera do hemisfério Norte e do outono 
no hemisfério Sul.

Cada signo é regido por um planeta e cada grupo de 
signos é regido por um desses quatro elementos: Fogo, 
Terra, Ar e Água, os quais portam certos temperamen-
tos e condições físico-químicas, que podem nos remeter 
também aos temperamentos e sensações transmitidas 
pelos vinhos. Então, a minha primeira divisão será pelas 
características elementares que regem os signos e “poten-
cialmente” os vinhos. Os elementos portam temperamen-
tos principais e aspectos baseados em conhecimentos de 
alquimia.

Os signos de Fogo são: Áries, Leão e Sagitário – os 
quais portam um temperamento essencialmente Colérico 
e que está associado aos aspectos Quente (Intensidade, 
Vivacidade) e Seco (Tensão, Precisão). Trazem uma ener-
gia mais impulsiva, explosiva.

Os signos de Terra são: Touro, Virgem e Capricór-
nio – os quais portam um temperamento essencialmente 
Melancólico, associado aos aspectos Frio (Prudência, 
Controle) e Seco (Tensão, Precisão). Signos de Terra são 
mais concretos, estáveis e contidos.

Os signos do Ar são Gêmeos, Libra e Aquário – os 
quais portam um temperamento essencialmente Sanguí-
neo e que está associado aos aspectos Quente (Intensida-
de, Vivacidade) e Úmido (Maciez, Harmonia). É como o 
clima do litoral tropical, que leva à expansão, extroversão 
e dispersão.

Os signos de Água são: Câncer, Escorpião e Peixes – os 
quais portam um temperamento essencialmente Fleumá-
tico, associado aos aspectos Frio (Prudência, Controle) 
e Úmido (Maciez, Harmonia). Aqui a chave é a intuição, 
sensibilidade, acolhimento.

Cada signo, por sua vez, apresenta três decanatos que 
refinam um pouco o perfil da pessoa daquele signo. Se 
a pessoa nasce nos primeiros 10 dias do período do seu 
signo, ela porta as características do seu signo com cer-
ta influência do signo precedente. Se nasce nos 10 dias 
seguintes, ela é a expressão clássica do signo; se nasce nos 
10 últimos dias, ela já apresenta sinais da mutabilidade 
para o signo seguinte.

Falarei, nos próximos artigos, dos vinhos pelas suas 
uvas, incluindo também alguns cortes muito consagrados 
que nos permitem tipificar os vinhos.

Para saber sobre Cursos e Wine Masters Class de Míriam 
Aguiar, visite miriamaguiar.com.br/blog – Instagram: @miriama-
guiar.vinhos

Rio prorroga medidas 
restritivas até 27 de abril
A prefeitura do Rio 

de Janeiro decidiu 
prorrogar as me-

didas restritivas até 27 de 
abril. Entre elas, figuram a 
proibição da permanência 
de pessoas nas ruas das 23h 
às 5h e na areia das praias 
em qualquer horário. Boa-
tes e casas de show também 
continuam fechadas. Bares, 
restaurantes, comércio e 
serviços não essenciais per-
manecem com restrições 
de horário. Os bares e res-
taurantes, por exemplo, só 
poderão atender presencial-
mente os clientes até as 21h. 
O comércio não essencial 
poderá abrir das 10h às 18h 
e os serviços não essenciais 
das 12h às 21h. Estabeleci-
mentos culturais e de lazer, 
como museus, bibliotecas, 
zoológico e parques de di-
versões, só podem funcio-
nar das 12h às 20h. Nos 
clubes sociais e esportivos, 
o horário é das 6h às 21h.

O Brasil completou um 
ano de pandemia em fun-
ção da Covid-19. Pesquisa 
da empresa de pesquisa e 
monitoramento de merca-
do e consumo Hibou mediu 
o sentimento da população, 
após um ano do início das 
medidas de biossegurança e 
distanciamento social.

Após um ano de pan-
demia, sentimentos con-
siderados ruins são os 
mais comuns entre os 
entrevistados. A pesqui-
sa mostrou que 78,4% da 
população sente preocu-
pação com toda essa situ-
ação, 59,2% está inseguro, 
51,8% está cansado, 50,5% 
sente medo e 38,5% sente 
exaustão. Por outro lado, 
um bom sinal é que ainda 
há o que ser feito e mui-
tos estão otimistas frente 
ao cenário, já que 48,2% 
sente esperança e 42,9% 
sente mais empatia com o 
próximo.

Os números maiores e 
que mais afetam o desgas-
te emocional, são: o medo 
de alguém de casa ou da 
família ficar doente para 
80,1% das pessoas e a falta 
de ação do governo para 
58,6%. Ações de isola-
mento são complicadores 
que devem ser considera-
das, já que 23,2% se sen-
te pior por não encontrar 
os amigos, 22,7% por não 
poder sair de casa, 19% 
se incomoda por ter que 
utilizar máscara na rua e 
16,9% por ter ficado sem 
trabalho e não viajar.

O número de mortes por 
coronavírus seguem em um 
gráfico crescente desde o 
início do aumento dos casos 
nos últimos meses. Diante 
disso, 60,2% afirmou que 
perdeu alguém que era pró-
ximo de um conhecido, e 
quase metade dos entrevis-
tados (49,6%) relatou que 
perdeu algum familiar ou 

amigo. Apenas 9,3% não 
perdeu ou conhece alguém 
que tenha perdido alguém 
para o coronavírus.

A pesquisa revelou que 
apenas sete em cada 10 
brasileiros estão aplicando 
os principais protocolos 
de biossegurança. Quando 
perguntado sobre quais as 
mudanças de comporta-
mento em combate à pan-
demia seguem ativas no dia 
a dia do brasileiro. 79,2% 
segue utilizando uma más-
cara ao sair de casa, 73,0% 
lava a mão com mais fre-
quência, 70,4% evita locais 
públicos, 69,9% reduziu 
visitas à casa de amigos, 
47,9% se policia para não 
encostar em superfícies pú-
blicas (maçanetas, botão de 
elevador e etc.) e 46,8% ten-
ta não tocar o rosto na rua. 
O brasileiro (46%) se infor-
ma sobre a situação da pan-
demia principalmente pelas 
redes sociais.

Motoboys protestam em São Paulo

Os entregadores de 
aplicativos fize-
ram um protesto 

nesta sexta-feira pelas prin-
cipais ruas e avenidas de 
São Paulo. O protesto de 
motoboys foi contra a ex-
ploração imposta por em-
presas como iFood, Loggi e 
Rappi, entre outras.

Os motoboys marcaram 
a concentração para às 13h, 
em frente ao estádio do Pa-
caembu, na zona oeste da 
capital paulista. De lá, eles 

seguiram em carreata pelas 
principais avenidas das ci-
dades.

“Decidimos de comum 
acordo fazer essa manifes-
tação porque não dá mais 
para trabalhar por taxas bai-
xas. Geralmente, a gente ga-
nha menos de R$ 0,85 por 
km rodado”, diz.

E ele vai além ao descrever 
o dia a dia dos entregadores. 
“A realidade hoje é simples. 
Saímos de casa para trabalhar 
e para começar o colocamos 

no mínimo R$ 30,00 de ga-
solina. Tem entregador que 
passa o dia na rua e recebe 
apenas duas ou três chama-
das que, juntas, não somam 
15 reais. Ou seja, não pagou 
nem a gasolina e ainda per-
deu o dia de trabalho”.

A categoria também rei-
vindica prioridade no Plano 
Nacional de Imunização 
(PNI), que determina a or-
dem de prioridade da vaci-
nação contra a Covid-19.

Quanto ao suporte recla-

mado pelos trabalhadores, a 
reivindicação inclui o forne-
cimento de equipamentos 
de segurança como álcool 
gel e máscaras para prote-
ção contra a Covid-19.

“Nós estamos na linha de 
frente, somos atividade es-
sencial e estamos expostos 
ao vírus constantemente 
para entregar a comida ou 
a encomenda de quem está 
em casa se protegendo”, diz 
o organizador, que reforça: 
“precisamos de vacina”.
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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.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com
CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente Vargas
502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por sua
Presidenta abaixo assinada, nos termos de seu  Estatuto,  CONVOCA
todos  os empregados da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP   que
atuem na base territorial deste sindicato, para se reunirem em Assembléia
Extraordinária Específica que se realizará de forma remota/virtual no dia
20 de abril de 2021 a partir das 15:00hs, na forma disposta no site
www.bancariosrio.org.br (página oficial do Sindicato na Internet), onde
estarão disponíveis todas as informações necessárias para deliberação
acerca da seguinte pauta: 1 - Eleição dos representantes dos
empregados na CPART; 2- Teletrabalho e 3- Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2021.
ADRIANA DA SILVA NALESSO

Presidente

Petrobras e parceiros 
devolvem o Bloco de Libra
O consórcio de Li-

bra notificou a 
Agência Nacional 

de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) so-
bre a devolução da área Su-
deste do bloco de Libra, na 
Bacia de Santos. A notícia 
foi divulgada nesta sexta-
feira (16) pela Petrobras.

O consórcio de Libra é 
constituído pela Petrobras 
(40%), em parceria com a 

Shell Brasil Petróleo Ltda. 
(20%); Total E&P do Bra-
sil Ltda (20%); CNODC 
Brasil Petróleo e Gás Ltda. 
(10%) e CNOOC Petro-
leum Brasil Ltda (10%), 
tendo a Pré-Sal Petróleo 
S.A. (PPSA) como gestora 
do contrato.

Este bloco está localiza-
do na camada do pré-sal em 
águas ultra profundas na Ba-
cia de Santos, a cerca de 170 

quilômetros da costa do Rio 
de Janeiro. Desde o início das 
atividades de avaliação do 
Bloco de Libra, a área Sudes-
te, um compartimento distin-
to das demais, era identificada 
como área de baixo poten-
cial. A conclusão do proces-
samento dos dados obtidos 
confirmou esta expectativa. 
Conforme comunicado da 
Petrobras, a devolução está de 
acordo com o Plano de Ava-

liação de Descoberta (PAD) 
do poço 3-BRSA-1267-RJS, 
que abrange as áreas Central 
e Sudeste do bloco de Libra, 
remanescentes após a Decla-
ração de Comercialidade da 
área Noroeste de Libra que 
deu origem ao atual Campo 
de Mero, terceiro maior cam-
po produtor do pré-sal. A 
fase exploratória de avaliação 
da descoberta dessa área con-
tinuará até março de 2025.

Campos marítimos do pós-sal estão em decadência
Os campos marítimos do 

pós-sal já produziram cer-
ca de 16 bilhões de barris 
de óleo equivalente ao lon-
go de sua história, ou seja, 
63% de tudo o que foi ex-
traído de petróleo e gás no 
Brasil até o momento, mas, 
atualmente, sua produção é 
declinante, representando 
apenas 23% da produção 
nacional. Os dados foram 
citados pelo diretor-geral da 
Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-

bustíveis (ANP), Rodolfo 
Saboia. 

A ANP participou na 
quinta-feira (15) e nesta 
sexta-feira do 1º Workshop 
Promar - Programa de Re-
vitalização e Incentivo à 
Produção de Campos Ma-
rítimos, evento realizado 
pelo Ministério de Minas e 
Energia (MME) e Instituto 
Brasileiro de Petróleo e Gás 
(IBP), e que ocorreu em 
formato online.

“As descobertas decla-

radas no Boletim Anual de 
Reservas da ANP mostram 
que estamos falando de um 
ambiente que ainda possui 
grandes oportunidades de 
aumento do fator de recu-
peração, que poderão con-
tribuir imensamente para 
geração de empregos, renda 
e riqueza neste país. Para al-
cançar os objetivos do Pro-
mar, precisamos não só via-
bilizar novos investimentos 
em campos maduros, como 
também em descobertas 

sub comerciais existentes, 
criando melhores condi-
ções de aproveitamento 
econômico de acumulações 
de petróleo e gás natural em 
mar consideradas como de 
economicidade marginal”, 
comentou Saboia.

Essa camada é denomi-
nada de camada pós-sal 
porque logo abaixo dela 
pode ser encontrada uma 
camada geológica formada 
por sal com profundidade 
de 3.000 a 5.000 metros.

Inter entra na segunda prévia do Ibovespa 
Ação do Banco Inter 

consta da segunda prévia do 
Índice Bovespa da B3 que 
vai vigorar de 3 de maio de 
2021 a 03 de setembro de 
2021, com base no fecha-
mento do pregão de 15 de 
abril de 2021. A prévia do 
Ibovespa registra a entrada 
da Locaweb ON (LWSA3) 
e Banco Inter (BIDI11) to-
talizando 84 ativos de 82 
empresas. O mercado já es-

perava a entrada do Inter na 
mais importante lista da B3. 
Ações do banco subiram na 
tarde desta sexta-feira 916).

Os cinco ativos que apre-
sentaram o maior peso na 
composição do índice fo-
ram: Vale ON (12,427%), 
Itauunibanco PN (5,973%), 
B3 ON (5,041%), Bradesco 
PN (4,950%) e Petrobras 
PN (4,776%).

“Para efeitos de compa-

ração, os ativos que apre-
sentaram o maior peso na 
composição da carteira an-
terior do índice, válida de 04 
de janeiro de 2021 a 30 de 
abril 2021, foram: Vale ON 
(11,330%), Itauunibanco 
PN (6,868%), Petrobras PN 
(5,909%), B3 ON (5,417%) 
e Bradesco PN (5,281%)”, 
divulgou a B3. 

A B3 divulga regular-
mente três prévias das no-

vas composições dos índi-
ces: a 1ª prévia, no primeiro 
pregão do último mês de 
vigência da carteira em vi-
gor; a 2ª prévia, no pregão 
seguinte ao dia 15 do último 
mês de vigência da carteira 
em vigor e a 3ª prévia, no 
penúltimo pregão de vigên-
cia da carteira em vigor. A 
bolsa também divulga as 
carteiras dos outros índices 
calculados.

Fitch publica atualização da metodologia de rating 
A agência de classifica-

ção Fitch Ratings publicou 
a versão atualizada da Me-
todologia de Rating de Se-
guros. Segundo a agência, 
este relatório substitui a 
metodologia publicada em 
25 de agosto de 2020. “As 
principais atualizações na me-
todologia focam vários escla-
recimentos, bem como vários 
refinamentos de índice finan-
ceiro. Nenhuma alteração no 
rating resultará dessas mudan-
ças. As atualizações incluem os 
pontos a seguir”, destacou a 
Fitch em comunicado.

As atualizações versam 
sobre seis tópicos: 

- Esclarecimento sobre o 
papel da análise de pares na 
pontuação dos principais fa-
tores de crédito;

- Foi adicionada uma dis-
cussão sobre o tratamento 
de índices para seguradoras 
multilinha;

- Atualização do Perfil 
da Indústria e do Ambiente 
Operacional, Adequação da 
Reserva e Tabelas de Clas-
sificações Regulatórias, para 
refletir países adicionais e 
atualizações de pontuações 
provisórias desde a última 
publicação da metodologia; 
refinamento das descrições 
das diretrizes para o índice 

‘Par de Risco Único/Capi-
tal’ do garantidor financeiro 
e maior detalhamento sobre 
os perfis de carteira que su-
portam as descrições das di-
retrizes; foram adicionados 
detalhes para o tratamento 
das apólices de vida partici-
pantes no Índice de Ativos 
de Risco, e maior granulari-
dade para o tratamento dos 
investimentos soberanos; 
foi adicionado um novo Ín-
dice de Liquidez Ponderado 
pelo Risco para segurado-
ras de vida e não vida dos 
EUA; foram adicionados 
um novo Índice de Perda de 
Catástrofe / Capital Anual 

Bruto, calibrações de orien-
tação refinadas dos índices 
de catástrofe líquidos e uma 
orientação de ponderação 
relativa para os vários ín-
dices relacionados ao res-
seguro; pequenas altera-
ções nos gatilhos de índice 
regulatório canadense para 
risco híbrido de não de-
sempenho, conforme de-
finido na seção Graduação 
da metodologia.

O relatório completo 
Metodologia de Rating de 
Seguros está disponível em 
www.fitchratings.com e em 
fitchratings.com/brasil.

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

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.
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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.

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.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o disposto nos Artigos 15, 16 inciso II, letras a), c), 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 Dire-
toria 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, 90 - Grupo 1902 –
Centro - Rio de Janeiro-RJ, após encerramento do comodato das sa-
las cedidas por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A; 3- Assuntos
Gerais. Considerando as medidas restritivas impostas pelas Autori-
dades, em razão da pandemia provocada pela COVID-19, a participa-
ção na Assembleia dar-se-á de forma remota, por meio de plataforma
de reuniões online, sendo de inteira responsabilidade do associado
as providências referentes à estrutura necessária à sua participa-
ção. Para tanto, o associado deverá solicitar seu credenciamento,
por e-mail, até as 15 horas do dia 16/06/2021, por mensagem a
ser enviada ao endereço eletrônico aposfurnas@aposfurnas.org.br ,
informando nome completo, matrícula, e-mail que irá acessar a plata-
forma Google Meet para participar da Assembleia, nº. do CPF e nº. do
telefone. Após nossa conferência, o associado credenciado recebe-
rá o material para acompanhar as apresentações e o link de acesso
para a Assembleia. Em nenhuma hipótese, a APÓS-FURNAS, poderá
ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos
de informática ou da conexão a internet. Atenciosamente,

Henrique P. Trigueiro
Diretor Presidente

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.

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.

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES DE CARGA
DE PETRÓPOLIS E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, por seu presi-
dente abaixo assinado, usando suas atribuições legais e estatutárias,
CONVOCA, todos os trabalhadores associados ou não, do setor de
transporte de carga  dos municípios de Petrópolis e São José do Vale do
Rio Preto, RJ, para a Assembléia Geral Extraordinária que será realizada
no dia 20 de abril de 2021, em sua Sede Social na Rua Dr. Agostinho
Goulão nº 32, loja 04, Corrêas, Petrópolis, RJ, em primeira convocação
às 16:00 horas e as 16:30 horas em segunda e  última convocação com
qualquer número de  presentes, para analisar, discutir e deliberar sobre
a seguinte: ORDEM DO DIA A) Discussão e aprovação da pauta de
reivindicações dos trabalhadores, para campanha salarial de 2021; B)
Autorizar a Diretoria do Sindicato a firmar Acordo Coletivo, Convenção
Coletiva, ou Instaurar Dissídio Coletivo, todos de natureza econômica,
social e de condições de trabalho; C) Autorizar ao Sindicato o desconto
de taxa sobre o benefício conquistado; D)  Assuntos gerais.

Petrópolis, RJ, 12 de abril de 2021.
José Heleno de Souza

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES DE CARGA DE
PETRÓPOLIS E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, por seu presidente
abaixo assinado, usando suas atribuições legais e estatutárias, CONVO-
CA, todos os trabalhadores motoristas profissionais, ajudantes,
manobristas, operadores de empilhadeiras e demais auxiliares
de segmento transporte, associados ou não, que prestam serviço no
setor de Comercio  dos municípios de Petrópolis e São José do Vale do Rio
Preto, RJ, para a Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia
19 de abril de 2021, em sua Sede Social na Rua Dr. Agostinho Goulão nº 32,
loja 04, Corrêas, Petrópolis, RJ, em primeira convocação às 16:00 horas e
as 16:30 horas em segunda e  última convocação com qualquer número de
presentes, com observação as normas de proteção e distanciamento,
para analisar, discutir e deliberar sobre a seguinte: ORDEM DO DIA A)
Discussão e aprovação da pauta de reivindicações dos trabalhadores,
para campanha salarial de 2021; B) Autorizar a Diretoria do Sindicato a
firmar Acordo Coletivo, Convenção Coletiva, ou Instaurar Dissídio Coletivo,
todos de natureza econômica, social e de condições de trabalho; C) Auto-
rizar ao Sindicato o desconto de taxa sobre o benefício conquistado; D)
Assuntos gerais. Petrópolis, RJ, 12 de abril de 2021.

José Heleno de Souza
Presidente

Brasil precisa de uma agenda positiva de reformas e concessões

Tudo pode piorar. A 
expressão bastante 
empregada pelos 

brasileiros é válida para o 
contexto atual do país. Na 
opinião do economista João 
Beck, especialista em inves-
timentos e um dos sócios 
da BRA, escritório creden-
ciado da XP, se não tivesse 
havido uma política de es-
tímulo financeiro na pan-
demia estaríamos em uma 
situação bem mais delicada. 
A recessão seria mais grave.

Beck disse nesta sexta-
feira ao Monitor Mercantil 
que o Brasil gastou muito 
dinheiro na pandemia, mas 
diferentemente das potên-
cias globais o país não tem 
uma impressora infinita. 
“Cada real gasto desvalori-
za nossa moeda e aumenta 
a taxa de juros exigida por 
investidores para financiar 
o governo”, observou o 
economista que destacou à 
reportagem alguns pontos 
desse momento em que o 
país se encontra.

“O mercado financeiro 
moderno aprendeu a lidar 
com diversas crises. Mas 
nessa, tivemos que voltar 
aos livros e desenhar uma 
nova forma de agir, princi-
palmente em questões de 
saúde”, destacou o econo-
mista. 

Em termos de produ-
ção nacional de produtos 
e serviços, a pandemia fez 
um grande estrago na eco-

nomia brasileira em 2020. 
O Produto Interno Bruto 
do Brasil (PIB) caiu 4,1%, 
de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A ativi-
dade econômica registrou a 
maior queda desde o início 
da série histórica do IBGE, 
em 1996.

A queda interrompeu o 
crescimento de três anos 
seguidos, de 2017 a 2019, 
quando o PIB acumulou 
alta de 4,6%. Entre os seto-
res mais impactados estão 
Serviços (-4,5%) e Indústria 
(-3,5%). Houve alta somen-
te no setor de Agropecuária 
(2%).

Com o tombo histórico, 
o Brasil saiu do ranking das 
10 maiores economias do 
mundo e caiu para a 12ª co-
locação, segundo análise da 
agência de classificação de 
risco Austin Rating. No ano 
de 2019, o Brasil ficou na 9ª 
posição. 

Para 2021, o Instituto de 
Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea) projeta cresci-
mento de 3% do PIB, com 
queda estimada de 0,5% no 
primeiro trimestre do ano, 
na comparação com ajuste 
sazonal. Os dados foram 
divulgados em 30 de mar-
ço. Veja abaixo a entrevista 
completa com João Beck:

Com a pandemia ob-
servamos uma oscilação 
grande dos mercados 
financeiros em todo o 

mundo. Como avalia o 
que acontece no Brasil?
- O que aconteceu no Bra-
sil está em linha com qual-
quer país de moeda fraca. 
Somos um país periférico. 
Diferente de uma potência 
que consegue imprimir sem 
danos - até agora - a sua 
própria moeda e ainda con-
segue um serviço da dívida 
ainda menor.

O país gastou muito di-
nheiro, mas diferente das 
potências globais, não tem 
uma impressora infinita. 
Cada real gasto desvalori-
za nossa moeda e aumenta 
a taxa de juros exigida por 
investidores para financiar 
o governo. Ano passado, 
trocamos queda no PIB por 
dívida. Teríamos uma reces-
são muito mais grave se não 
fosse a política de estímu-
los. O problema é que agora 
temos que pagar essa conta. 
Ou com contenção de gas-
tos ou com crescimento. O 
Brasil precisa de uma agen-
da positiva de reformas e 
concessões.

O mercado financeiro 
moderno aprendeu a lidar 
com diversas crises. Mas 
nessa, tivemos que voltar 
aos livros e desenhar uma 
nova forma de agir, princi-
palmente em questões de 
saúde.

Como avalia as decla-
rações erráticas e a con-
dução da pandemia pe-
lo governo federal e que 

João Beck: ‘Discurso do presidente tomou um caminho estranho’

têm feito eco muito nega-
tivo no exterior? 

- No início da pandemia, 
o discurso do presidente 
parecia até estratégico. Já 
que se previa um desempre-
go alto pela frente, repre-
sentar esse público vocali-
zando contra os lockdowns 
poderia jogar a favor dele. 
Mas na sequência, o discur-
so tomou um caminho es-
tranho: presidente sem usar 
máscara adotando discurso 
a diagnósticos não compro-
vados

As decisões do Banco 
Central na condução do 
câmbio, por exemplo, são 
apropriadas ou deveria 
haver ajustes?

- Todo grande movimen-
to de juros do Banco Cen-
tral tem críticas. O Banco 
Central não tem um mapa 
perfeito dos resultados na 
economia. Ele mexe um 
pouco na engrenagem atra-
vés da taxa de juros e obser-
va. Mexe de novo e observa. 
É um trabalho dinâmico de 
ações e revisões. A econo-

mia é muito dinâmica com 
diversos novos vetores apa-
recendo a todo momento. 
O importante é o compro-
misso com a moeda que é a 
meta de inflação.

Como observou o com-
portamento do mercado 
esta semana, de 12 a 16 de 
abril. Houve alguma sur-
presa? 

- Surfamos um pouco - 
bem pouco - a onda de oti-
mismo lá fora. E os efeitos 
da alta das commodities as-
sim como a alta do dólar.
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RELATÓRIO DA DIRETORIA. Prezados Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e 
as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social Encerrado em 31/12/2020. Expressamos os nossos agradecimentos e reconhecimento aos parceiros, repre-
sentados pelos Srs. Acionistas, Clientes e Fornecedores que nos prestigiaram, e a todos os Funcionários que contribuíram com dedicação e entusiasmo para o sucesso e 
crescimento da ‘‘ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A’’. Rio de Janeiro, 13/04/2021. A Administração.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em R$mil)
ATIVO Nota 2020 2019
Circulante 47.628 55.213
Caixa e equivalentes de caixa 4 23.899 18.772
Clientes 13.157 24.790
Adiantamentos a fornecedores 96 74
Impostos e contribuições a recuperar 5 8.508 9.597
Outros créditos 1.968 1.980

Não Circulante 53.678 49.033
Realizável a Longo Prazo 35.163 31.008
Impostos e contribuições a recuperar 5 3.515 3.515
Depósitos judiciais 2.788 2.678
Cauções contratuais 9.785 5.894
Clientes 6 19.075 18.921

Investimentos 7 2.202 2.111
Imobilizado 8 2.017 2.847
Intangível 8 14.296 13.067

TOTAL 101.306 104.246

PASSIVO Nota 2020 2019
Circulante 30.327 33.709
Fornecedores 2.723 5.452
Obrigações com pessol 4.150 5.012
Impostos, taxas e contribuições sociais a recolher 4.431 2.612
Empréstimos e financiamentos 230 4.500
Contas a pagar 1.214 779
Provisão e encargos para férias 3e 12.489 8.854
Partes relacionadas 5.090 6.500

Não Circulante 6.186 9.482
Impostos e contribuições sociais a recolher 9a 1.795 5.091
Provisão p/ contingências 9b 4.391 4.391

Patrimônio Líquido 64.793 61.055
Capital social 10a 22.000 22.000
Reserva de capital 155 155
Reserva de lucros 10b 10c 41.482 37.744
Outros resultados abrangentes 10d 1.156 1.156

TOTAL 101.306 104.246
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do período de 01/01/2019 a 31/12/2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Reservas de lucros Outros resultados abrangentes
Capital Reserva Reserva Retenção Reserva Lucros
social de capital legal de lucros Total reavaliação Total acumulados Total

Saldos em 01/01/2019 22.000 155 3.755 34.130 37.885 1.156 1.156 - 61.196
Dividendos complementares conf. AGE/AGO - - - (549) (549) - - - (549)
Resultado líquido do exercício - - - - - - - 535 535
Destinação do lucro líquido do exercício:
. Constituição de reserva legal - - 27 - 27 - - (27) -
. Dividendos propostos - - - - - - - (127) (127)
. Retenção de lucros - - - 381 381 - - (381) -
Saldos em 31/12/2019 22.000 155 3.782 33.962 37.744 1.156 1.156 - 61.055
Dividendos complementares conf. AGE/AGO - - - (23) (23) - - - (23)
Resultado líquido do exercício - - - - - - - 4.933 4.933
Destinação do lucro líquido do exercício:
. Constituição de reserva legal - nota 10b - - 247 - 247 - - (247) -
. Dividendos propostos - nota 10e - - - - - - - (1.172) (1.172)
. Retenção de lucros - nota 10c - - - 3.514 3.514 - - (3.514) -
Saldos em 31/12/2020 22.000 155 4.029 37.453 41.482 1.156 1.156 - 64.793

Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente  
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$mil)

Nota 2020 2019
Receita Líquida se Serviços 11 210.819 277.435
Custos dos Serviços (214.189) (272.670)
Lucro Bruto (3.370) 4.765
Receitas (Despesas) Operacionais 13.362 (1.438)
Administrativas 12 (745) (975)
Depreciações (830) (1.102)
Resultado de equivalência patrimonial 601 591
Outras receitas (despesas) operacionais 13 14.336 48

Lucro Operacional antes do Resultado 
Financeiro 9.992 3.327
Resultado Financeiro 14 (1.606) (1.751)
Receitas financeiras 122 251
Despesas financeiras (1.728) (2.002)

Lucro antes da Contribuição Social e 
 do Imposto de Renda 8.386 1.576
Contribuição Social e Imposto de Renda (3.453) (1.041)
Contribuição social 3f (935) (284)
Imposto de renda 3f (2.518) (757)
Lucro Líquido do Exercício 4.933 535
Quantidade de ações 22.000.000 22.000.000
Lucro líquido por ação do capital social final 0,22 0,02
Lucro Líquido do Exercício 4.933 535
Outros resultados abrangentes do exercício,
 líquido de impostos - -
Total dos Resultados Abrangentes 4.933 535

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro (Valores expressos em milhares de reais)

Fluxo de Caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro do exercício 4.933 535
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 830 1.102
Equivalência patrimonial (601) (591)
Provisão de férias 3.635 (6.193)
Baixa de imobilizado - 33
Reversão de provisão (2.072) (5.422)

Resultado líquido do exercício ajustado 6.725 (10.536)
Variações nos ativos e passivos operacionais
Redução de clientes 11.479 17.654
(Aumento) Redução de adiantamentos a fornecedores (22) 99
Redução (Aumento) de impostos e contribuições a recuperar 1.089 (91)
Aumento de depósitos judiciais (110) (194)
Aumento cauções contratuais (3.891) (2.750)
Redução (Aumento) de outros créditos 12 (377)
Aumento (Redução) de impostos e contribuições a pagar 595 (3.939)
Redução de fornecedores (2.729) (456)
Redução de obrigações com pessoal (862) (3.005)
(Redução) Aumento de contas a pagar (737) 20
(Redução) Aumento de partes relacionadas (1.410) 696

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 10.139 (2.879)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicação no intangível (1.229) (1.573)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (1.229) (1.573)
Fluxos de caixa das atividade de financiamentos
Captação de empréstimos - 4.500
Amortização de empréstimos (4.270) (4.500)
Dividendos pagos (23) (676)
Dividendos recebidos 510 510

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (3.783) (166)
Aumento (Redução) líquida de caixa e
 equivalentes de caixa 5.127 (4.618)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 18.772 23.390
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 23.899 18.772
Variação do caixa e equivalentes de caixa no exercício 5.127 (4.618)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras de 31/12/2020 (Valores expressos em R$Mil, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional. A Araújo Abreu é uma Sociedade Anônima de Capital 
Fechado, fundada em 1922, que atua em diversos segmentos do mercado, com 
tecnologia própria em Gerenciamento de Serviços e Engenharia (Manutenção, 
Automação, Instalações Prediais, Industriais e Especiais). 2. Base de prepara-
ção e apresentação das demonstrações financeiras. As demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, em conformidade com a Lei nº 6.404/76, em sua redação atual, e pronun-
ciamentos técnicos de órgãos regulamentadores. As práticas contábeis adotadas 
no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos 
pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – (CPCs) e Resoluções do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). O resultado e a posição financeira da Araújo Abreu Enge-
nharia S/A, estão expressos em milhares de Reais, moeda funcional da entidade 
e moeda de apresentação das demonstrações financeiras. As demonstrações 
financeiras do exercício findo em 31/12/2020 foram aprovadas pela Diretoria Exe-
cutiva em 19/03/2021. 3. Resumo das principais práticas contábeis. a) Caixa 
e equivalentes de caixa. Compreende o saldo dos numerários em caixa e conta 
corrente de liquidez imediata, com baixo risco de variação no valor de mercado, 
registrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, 
quando aplicável. b) Investimentos. Estão demonstrados ao custo de aquisição, 
ajustado por avaliação pelo método de equivalência patrimonial quanto à partici-
pação em controlada. c) Imobilizado. Está demonstrado ao custo de aquisição, 
acrescido de correção monetária até 31/12/1995 e de reavaliação espontânea, 
ajustado por depreciação acumuladas, quando aplicável, calculadas pelo método 
linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil e de recuperação 
econômica, fixado por espécie de bens. Os bens do ativo imobilizado correspon-
dem ao valor recuperável dos bens, sendo que estes não excedem ao seu va-
lor de mercado ou mesmo de recuperação, portanto, não requerendo eventuais 
ajustes. d) Intangível. Representa os valores investidos com desenvolvimento de 
sistemas informatizados, cuja amortização ocorrerá a partir de sua operacionali-
dade. e) Provisão para férias. Foi constituída com base nos direitos adquiridos 
pelos funcionários até a data do encerramento das demonstrações financeiras, 
incluindo-se os encargos sociais pertinentes. f) Imposto de renda e contribuição 
social. As bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social foram 
apuradas trimestralmente de acordo com a legislação vigente, com a aplicação da 
alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% sobre o lucro real excedente de 
R$60 mil para determinação do imposto de renda e de 9% para contribuição social 
sobre o lucro líquido aplicado sobre o lucro tributável. 
4. Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
Numerário em caixa 223 292
Contas correntes 11.685 11.925
Aplicações Financeiras 11.991 6.555
Total 23.899 18.772
O saldo bancário está livre e desembaraçado não havendo acordos para manuten-
ção de saldos médios. 5. Impostos e contribuições a recuperar. Registram os 
valores dos impostos e contribuições a recuperar, assim discriminados:

2020 2019
Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante

Contribuição social 4.239 3.515 4.562 3.515
IRRF 3.349 - 4.232 -
INSS 256 - 529 -
COFINS 591 - 219 -
PIS 73 - 55 -
Total 8.508 3.515 9.597 3.515
A Companhia possui créditos tributários referentes a saldo negativo de contribuição 
social de períodos anteriores, no montante de R$3.515, que serão atualizados e uti-
lizados, por ocasião de sua homologação, com os débitos existentes. Os valores 
estão sendo acompanhados pelos assessores jurídicos da Companhia, visando o 
reconhecimento do crédito, pelas autoridades fiscais. 6. Clientes – Não Circulante. 
Representa os créditos quirografários do cliente OI S.A., em recuperação judicial, 
no montante de R$17.017 (R$17.017 em 2019), bem como de outros valores a re-
ceber, do mesmo cliente, no montante de R$2.058 (R$1.904 em 2019), totalizando 
R$19.075  (R$18.921 em 2019).
7. Investimentos.
Descrição 2020 2019
- Em empresa controlada (*) 2.170 2.077
- Em ações de incentivos fiscais 8 8
- Em imóveis para renda 26 26
Total 2.202 2.111

(*) A Companhia participa em 51% no capital social da sociedade Araújo Abreu En-
genharia Norte Ltda., sendo representado por 1.020.000 quotas no valor nominal de 
R$1,00 cada uma. Em 31/dez./20 o valor do Patrimônio Líquido da controlada é de 
R$4.255 (R$4.076 em 2019). 8. O Imobilizado e Intangível. São representados
como segue: 

Imobilizado
Taxas 

(%)

2020 2019

Custo Depreciação
Vlr. 

Líquido
Vlr. 

Líquido
Terrenos 849 - 849 849
Prédios 4 1.013 431 582 587
Instalações 10 11 11 - -
Máquinas e equipamentos 10 189 189 - -
Móveis utensílios. 10 151 151 - -
Veículos 20 391 390 1 12
Comunicações 10 22 22 - -
Proces. Dados 20 5.984 5.984 - 814
Outros - 585 - 585 585
Totais 9.195 7.178 2.017 2.847
Intangível
Sistemas informatizados 14.296 - 14.296 13.067
Totais 14.296 - 14.296 13.067
Recuperabilidade de ativos. De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC) 01 “Redução ao Valor Recuperável de Ativos”, os itens do ativo imobiliza-
do e intangível que apresentam sinais de que seus custos registrados são superiores 
aos seus valores de recuperação, são revisados detalhadamente para determinar 
a necessidade de provisão para redução do saldo contábil a seu valor de realiza-
ção. Em 31/12/2020 a administração da Companhia entende que não são identificá-
veis ativos que necessitam de provisão para redução de seu valor de recuperação. 
Vida útil econômica dos bens. A administração da Companhia entende que, com 
base em levantamentos e análises internas e na experiência que possuí sobre o 
imobilizado, que o seu valor de recuperação é semelhante aos valores contábeis.  
9. Passivo não circulante. a) Imposto e contribuições sociais a recolher. Repre-
senta os valores do parcelamento relativos à Lei nº 11.941/09, atualizado de acor-
do com as condições estabelecidas pela Receita Federal do Brasil. b) Provisão p/ 
contingências. Representa os valores das ações trabalhistas com diagnóstico de 
perda provável atribuídos pelos assessores jurídicos da Companhia. A referida provi-
são é constituída em atendimento as determinações contidas na Resolução CFC nº 
1.180/09, que aprovou a NBC TG 25. 10. Patrimônio líquido. a) Capital realizado. 
O Capital Social realizado pertence inteiramente a acionistas domiciliados no país e 
está composto de 22.000.000 de ações ordinárias nominativas no valor nominal de 
R$1,00 cada (22.000.000 em 2019). b) Reserva legal. Constituída nos termos do 
artigo 193 da Lei nº 6.404/76, cuja movimentação é evidenciada na Demonstração 
da Mutação do Patrimônio Líquido. c) Retenção de lucros. Representa os valores 
retidos dos lucros da Companhia com destinação a ser aprovada em Assembleia 
de Acionistas. d) Reserva de reavaliação. Registra o saldo a realizar da reserva de 
reavaliação. e) Dividendos propostos. Os dividendos propostos no exercício foram 
calculados como demonstrado a seguir:

2020 2019
Lucro líquido do exercício 4.933 535
(-) Reserva legal 5% 247 27
Base de cálculo para dividendos 4.686 508
Dividendos propostos (25%) 1.172 127
Os dividendos propostos correspondem a R$0,05 (R$0,01 em 2019) por ação do 
capital social final. 11. Receita líquida de serviços.
Descrição 2020 2019
Receita bruta 230.898 307.260
Prestação de serviços - mercado interno 230.898 307.260
Deduções 20.079 29.825
Impostos e contribuições (18.366) (24.971)
Devoluções, vendas canceladas e abatimentos (1.713) (4.854)
Receita Líquida 210.819 277.435
12. Despesas Administrativas. São demonstradas como sendo:
Descrição 2020 2019
Conservação e manutenção 56 30
Legais e sociais 46 62
Impostos 64 2.927
Recursos materiais 30 63
Recursos humanos 1.467 1.723
Recursos de terceiros 1.154 1.592
Reversão de provisão de impostos 2.072 -
Reversão contingências - (5.422)
Total 2.817 975

13. Outras Receitas (Despesas) Operacionais. São demonstradas como sendo:
Descrição 2020 2019
Recuperação INSS apurado a maior 14.427 -
Aluguéis de imóveis 12 60
Recuperações diversas 1
Outras despesas operacionais (104) 12
Total 14.336 48
14. Resultado financeiro.
Descrição 2020 2019
Receitas financeiras 122 251
Juros em aplicações financeiras 57 223
Descontos obtidos e juros de mora 65 2
Variações monetárias - 26
Despesas financeiras (1.728) (2.002)
Descontos concedidos (576) (552)
Juros e comissões (1.099) (1.289)
Serviços bancários (53) (161)
Resultado financeiro (1.606) (1.751)
15. Seguro. A Companhia mantém cobertura de seguro “Predial e Conteúdos” de 
riscos diversos, no montante de R$8.000, considerado suficiente para cobrir even-
tuais sinistros que possam ocorrer. Possui ainda seguro de “Responsabilidade 
Civil Geral” no montante de R$1.000. Os veículos são segurados tomando-se por 
base 100% do valor de referência da tabela da Federação Instituto de Pesquisas 
Econômicas – FIPE. 16. COVID 19. Confirmamos que em relação à pandemia da 
covid-19, que afeta o mundo desde o início de 2020, amplamente divulgado pelos 
órgãos de saúde e também pela mídia, além dos procedimentos legais previstos 
na legislação brasileira, durante o exercício de 2020, a entidade sofreu diminuição 
nas suas operações, sem comprometer a continuidade operacional dos seus ne-
gócios. Para o exercício de 2021 a administração da entidade, após a realização 
das análises pertinentes, espera uma estabilidade e posterior melhora do cenário 
mercadológico, tendo em vista as medidas governamentais para estimular a vaci-
nação de toda a população, com o consequente controle da pandemia. 17. Outras 
informações. Os registros contábeis e as operações estão sujeitos aos exames 
das autoridades fiscais e a eventuais notificações para recolhimentos adicionais 
de impostos, taxas e contribuições durante prazos prescricionais variáveis, con-
soante à legislação aplicável.

Josemar Lúcio de Ávila - Diretor Presidente
Francisco José Gonçalves de Abreu - Diretor Vice-Presidente

Frederico Daher da Silva Abreu - Diretor Financeiro
Fernanda Daher da Silva Abreu - Diretora de Planejamento

Eugênio Daher da Silva Abreu - Diretor Comercial
Paulo Roberto P. de Lima - Técnico Contábil - CRC-RJ 077910/O

Três perguntas: blockchain, uma oportunidade para as empresas?
Por Jorge Priori

A tecnologia desen-
volvida para dar 
suporte ao fun-

cionamento do bitcoin é 
a blockchain. Existe uma 
discussão sobre as opor-
tunidades que as empresas 
teriam desenvolvendo sis-
temas baseados nessa tec-
nologia. Mas a pergunta é: 
isso realmente faz senti-
do? Tendo como referên-
cia essa indagação, conver-
samos com Daniel Duarte, 
autor do livro Bitcoinomics, 
uma história de rebeldia, so-
bre se a blockchain pode 
ser uma oportunidade pa-
ra as empresas, os princi-
pais mitos relacionados a 
essa tecnologia e sobre o 
futuro das criptomoedas e 
da blockchain.

Como o modelo de 
blockchain pode ser uma 
oportunidade para as 
empresas?

Para entendermos a blo-
ckchain, nós temos que 
compreender a sua história. 
Essa tecnologia só foi cria-
da por causa do bitcoin, pa-
ra que fosse possível con-
ferir envios de dinheiro e 
propriedades de uma parte 
a outra sem a necessidade 
do controle de um terceiro. 
Ela é uma tecnologia proje-
tada para evitar a confiança 
em terceiros. Esse é o caso 
prático da blockchain.

Para 99% das empresas, 
não vai haver sentido no 
seu uso, pois ela tem um al-
to custo de desenvolvimen-
to e que muitas vezes não 
terá retorno. E para quais 
casos o uso da blockchain 

faz sentido? Para novas tec-
nologias monetárias, como 
o bitcoin, ou para a subs-
tituição dos cartórios, por 
exemplo. Com uma tecno-
logia como a blockchain, 
você não precisa mais con-
fiar nos cartórios, pois as 
duas partes podem fazer 
uma transação e registrá-la 
na blockchain. Trata-se de 
um sistema que visa cortar 
intermediários. Para casos 
internos de uma empresa, 
o uso da blockchain não 
faz sentido. Existe muita 
espuma nisso.

Quais são os princi-
pais mitos relacionados 
ao uso da blockchain?

O maior mito da blo-
ckchain é que é uma má-
quina da verdade. Esse 
mito foi criado pelo Don 

Tapscott, palestrante de 
TEDx* que fala de bitcoin 
e blockchain há muito tem-
po. A grande questão é que 
a blockchain vai funcionar 
se as informações regis-
tradas forem fidedignas, e 
para que essas informações 
sejam verdadeiras, você 
vai precisar de pessoas de 
confiança colocando os 
dados no sistema. Não é 
algo 100% antifraude. Vai 
depender da confiança que 
você tem em quem está 
colocando as informações. 
Não concordo com a ideia 
de que a blockchain é uma 
máquina da verdade. Na 
verdade, depende das pes-
soas que estão colocando 
os dados nela.

Na sua avaliação, qual 
será o futuro das cripto-

moedas e da blockchain?
O bitcoin foi criado 

quando houve o problema 
dos bancos em 2008/2009 
(Crise dos Subprimes) e 
agora estamos revendo 
uma falta de confiança no 
sistema monetário pois o 
governo americano está 
imprimindo muito dinhei-
ro. Isso gera desconforto e 
expectativa de inflação. Ter 
moedas dissociadas de um 
banco central, e que você 
sabe como funciona o seu 
processo de emissão, é al-
go que faz sentido e que 
está sendo cada vez mais 
procurado. É por isso que 
o bitcoin tem se valorizado 
tanto.

Eu acredito na impor-
tância das novas formas 
de preservar dinheiro sem 
estar ligado a um sistema 

financeiro. A maior prova 
disso é que no New De-
al**, quando o governo 
americano interveio na 
economia, ele proibiu que 
as pessoas tivessem ouro, 
pois era o ativo que lastre-
ava tudo (padrão-ouro). É 
bem provável que esteja-
mos vendo isso agora, mas 
de uma forma que o gover-
no americano não poderá 
proibir.

* TEDx – série de conferên-
cias sem fins lucrativos que tem 
como slogan “ideias que mere-
cem ser disseminadas”

** O New Deal foi uma 
série de programas implemen-
tados pelo governo de Franklin 
Delano Roosevelt, presidente de 
1933 a 1945, para recuperar 
a economia americana após a 
Grande Depressão.
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AÇOS LAMINADOS DO PARÁ S.A. - ALPA
CNPJ nº 10.335.963/0001-08J

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Senhores Acionistas, A Administração da Aços Laminados do Pará S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e estatutários, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas 
das respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Ao encerrarmos o exercício de 2020, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A. bem 
como a todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho. Rio de Janeiro, 26 de março de 2021. Dimas Bahiense Moreira  - Diretor Presidente, Leonardo Caputo de Moura - Diretor.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE  
Em milhares de reais

Exercícios findos em 31 
de dezembro de
2020 2019

Prejuízo do exercício (4.604) (3.527)
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente (4.604) (3.527)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em milhares de reais

Notas

31 de  
dezembro 

de 2020

31 de  
dezembro 

de 2019
Ativo
Ativo circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 5 1.110 3.952
 Tributos a recuperar 7 601 571

1.711 4.523
Ativo não circulante
 Depósitos judiciais 6 4 4

4 4
 Imobilizado 8 95.000 95.000

95.004 95.004
Total do ativo 96.715 99.527
Passivo
Passivo circulante
 Fornecedores 758 517
 Tributos a recolher 7 1.425 1.403

2.183 1.920
Passivo não circulante
 Adiantamento para futuro aumento de 
 capital - AFAC 9 - 4.500
 Provisão para contingência 6 128 124
 Provisão para compensação ambiental 10 1.341 1.316

1.469 5.940
Total do passivo 3.652 7.860
Total do patrimônio líquido 11 93.063 91.667
Total do passivo e patrimônio líquido 96.715 99.527
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Em milhares de reais

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2018 460.083 (369.189) 90.894
 Capitalização de adiantamento para  
 futuro aumento de capital 4.300 - 4.300
 Prejuízo do exercício - (3.527) (3.527)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 464.383 (372.716) 91.667
 Capitalização de adiantamento para  
 futuro aumentode capital 6.000 - 6.000
 Prejuízo do exercício - (4.604) (4.604)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 470.383 (377.320) 93.063
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL  
Em milhares de reais

1. Contexto operacional: A Aços Laminados do Pará S.A. ("Sociedade") 
é uma sociedade anônima de capital fechado, controlada pela Vale S.A. 
(“Vale”), com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade foi constituída em 
2008 com o objetivo de elaborar o estudo de viabilidade, adquirir o terreno 
e obter as licenças ambientais para a posterior implantação e operação de 
uma siderúrgica para a produção de 2,5 Mta de produtos siderúrgicos em 
Marabá, no Pará. Os estudos incluem também a implantação de plantas 
de laminação a quente, laminação a frio e galvanização, utilizando placas 
de aço. A Sociedade realiza a manutenção do seu site em Marabá, com a 
execução física de terraplanagem e cumpre com as condicionantes e os 
programas decorrentes das licenças ambientais obtidas. 
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade (“Demonstrações 
Financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Contabilidade 
para pequenas e médias empresas (“CPC PMEs”), aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e apenas essas informações, estão sendo 
evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da 
Sociedade. b) Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico dos ativos e ajustadas para refletir 
as perdas pela redução ao valor recuperável (“impairment”) de ativos. Os 
eventos subsequentes foram avaliados até 26 de março de 2021, data em 
que a emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria. c) 
Moeda funcional: As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando 
o real (“R$”), que é a moeda do principal ambiente econômico no qual a 
Sociedade opera (“moeda funcional”). Todas as operações são realizadas 
em reais. d) Tributos sobre o lucro - A provisão para tributos sobre o lucro 
é calculada pelo lucro real, com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. 
Os tributos sobre o lucro compreendem o imposto de renda e a contribuição 
social sobre o lucro. A alíquota estatutária aplicável no referido exercício é de 
34%. e) Principais políticas contábeis: As políticas contábeis significativas 
aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras foram incluídas 
nas respectivas notas explicativas e são consistentes em todos os exercícios 
apresentados. f) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A 
preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 
e julgamentos contábeis críticos por parte da Administração da Sociedade. 
Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada 
exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão 
das estimativas. Resultados reais futuros poderão divergir dos estimados. 
A estimativa e pressuposto significativo utilizado pela Sociedade na 
preparação destas demonstrações financeiras está apresentado na nota 6.
3. Outras despesas operacionais Exercícios findos em  

31 de dezembro de
2020 2019

 Serviço de vigilância/segurança patrimonial (1.811) (2.011)
 Acordos e convênios - (625)
 Serviços de meio ambiente (292) (506)
 Serviços de terraplanagem (2.059) (164)
 Outros (446) (58)
Total (4.608) (3.364)
4. Resultado financeiro Exercícios findos em  

31 de dezembro de
2020 2019

Despesas financeiras
 PIS e COFINS sobre receitas financeiras (3) (3)
 Taxas e comissões (2) (1)
 Juros e multas (8) -
 Variações monetárias e cambiais (3) (7)

(16) (11)
Receitas financeiras
 Rendimentos de aplicações financeiras 48 53
 Atualização monetária 10 4

58 57
Resultado financeiro, líquido 42 46
5. Caixa e equivalentes de caixa 31 de dezembro de

2020 2019
Caixa e bancos 20 2.120
Aplicações financeiras 1.090 1.832
Total 1.110 3.952
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, 
depósitos líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras 
em investimento com risco insignificante de alteração de valor. O saldo de 
aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2020 refere-se a aplicações 
de Certificados de Depósitos Bancários (CDB) no montante de R$ 1.090 
(R$ 1.832 na modalidade compromissada em 31 de dezembro de 2019), 
prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados 
de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
6. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações 
trabalhistas, ambientais e tributárias em andamento na esfera administrativa 
e judicial. As provisões para as perdas decorrentes dessas ações 

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

são estimadas e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião 
de consultores legais. Passivos contingentes consistem em causas 
discutidas nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de perda 
é classificada como possível, as quais o reconhecimento de provisão não 
é considerado necessário pela Sociedade, baseado nos consultores legais. 
Correlacionados às provisões e passivos contingentes, a Sociedade é exigida 
por lei a realizar depósitos judiciais para garantir potenciais pagamentos 
de contingências. Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente 
e registrados no ativo não circulante da Sociedade até que aconteça a 
decisão judicial de resgate destes depósitos por uma das partes envolvidas.

Provisões para  
processos judiciais

Passivos  
contingentes

Depósitos 
 judiciais

31 de  
dezembro de

31 de  
dezembro de

31 de  
dezembro de

2020 2019 2020 2019 2020 2019
Processos tributários 128 124 1.879 1.709 - -
Processos trabalhistas - - - - 4 4
Total 128 124 1.879 1.709 4 4
Política contábil: Uma provisão é reconhecida no momento em que a 
obrigação for considerada provável pela diretoria jurídica e seus consultores 
jurídicos que serão necessários recursos para liquidar a obrigação e puder 
ser mensurada com razoável certeza. A contrapartida da obrigação é uma 
despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo com a evolução 
do processo judicial ou encargos financeiros incorridos e pode ser revertida 
caso a estimativa de perda não seja mais considerada provável devido a 
mudanças nas circunstâncias, ou baixada quando a obrigação for liquidada. 
Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Por sua natureza, os 
processos judiciais serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros 
ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais 
eventos não depende da atuação da Companhia e incertezas no ambiente 
legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da 
Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros.
7. Tributos a recuperar e a recolher 

Tributos a  
recuperar

Tributos a  
recolher

31 de dezembro de
2020 2019 2020 2019

Imposto de renda e contribuição social  
 (IRPJ e CSLL) 54 47 15 1
Impostos e contribuições federais brasileiras 
 (PIS/COFINS) 9 8 - -
Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) 
 a recuperar 137 115 - -
Imposto sobre serviço (ISS) 401 401 1.063 1.070
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) - - 49 33
Outros tributos - - 298 299
Total 601 571 1.425 1.403
8. Imobilizado: Os ativos imobilizados são compostos por imobilizado em 
curso e referem-se basicamente a terraplanagem da área de construção da 
siderúrgica. O montante de R$ 95.000 está apresentado em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019 líquido de provisão para perda de ativos.
Política contábil: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de 
aquisição ou construção, líquido da depreciação acumulada e perdas por 
redução ao valor recuperável. Os ativos imobilizados são depreciados pelo 
método linear, com base na vida útil estimada, a partir da data em que os 
ativos se encontram disponíveis para serem utilizados no uso pretendido. A 
Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação 
de que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. O ativo 
está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não há indicação de que os ativos 
imobilizados possam ter sofrido desvalorização.
9. Adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC AFAC
Saldo em 31 de dezembro de 2018 2.300
 Aportes realizados durante o ano 6.500
 Capitalizações realizadas durante o ano (4.300)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 4.500
 Aportes realizados durante o ano 1.500
 Capitalizações realizadas durante o ano (6.000)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 -
10. Compensação ambiental: No exercício de 2020, a Sociedade 
complementou a provisão para compensação ambiental no montante de 
R$ 25 (R$ 176 em 2019).  Os saldos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
são de R$ 1.341 e R$ 1.316, respectivamente. Essa provisão se refere a 
obrigações estabelecidas pelos órgãos públicos como um mecanismo para 
compensar os impactos ambientais causados pelas operações da Sociedade. 
As medidas compensatórias foram homologadas em 2006, porém, somente 
foram regulamentadas em 2017.
11. Patrimônio líquido: Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 o 
capital social é de R$ 470.383 (R$ 464.383 em 31 de dezembro de 2019) 
correspondendo a 8.650 (8.101 em 2019) ações ordinárias, totalmente 
integralizadas e sem valor nominal, com participação acionária integral da 

Vale S.A.. Em 2020, houve aumento de capital no valor de R$ 6.000, mediante 
a capitalização dos adiantamento para futuro aumento de capital realizados 
pela Vale, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 27 de outubro de 2020.
12. Partes relacionadas: A Sociedade recebeu aportes de capital da sua 
controladora Vale, nos montantes de R$ 1.500 e R$ 6.500 durante o ano 
de 2020 e 2019, respectivamente, como adiantamento para futuro aumento 
de capital, os quais já foram totalmente capitalizados. Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não houve resultados gerados 
por operações com partes relacionadas. Todas as operações com partes 
relacionadas estão formalizadas através de contratos celebrados entre as 
partes. Caso esses contratos tivessem sido estabelecidos com terceiros, 
os termos contratuais poderiam ser diferentes dos firmados com as partes 
relacionadas. A remuneração dos administradores da Sociedade foi paga 
integralmente pelo acionista Vale. Não há remuneração baseada em ações 
da própria Sociedade e incentivos de longo prazo.
13. Classificação dos instrumentos financeiros

Custo amortizado
31 de dezem-

bro de 2020
31 de dezem-

bro de 2019
 Caixa e equivalentes de caixa 1.110 3.952
Total dos ativos financeiros 1.110 3.952
 Fornecedores 758 517
 Adiantamento para futuro aumento de 
capital - 4.500
Total dos passivos financeiros 758 5.017
Política contábil: A Sociedade classifica os ativos financeiros com 
base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas 
características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos 
financeiros são mensurados ao valor justo por meio do resultado a menos que 
certas condições que permitam uma mensuração subsequente ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes ou pelo custo amortizado sejam 
atendidas. Sendo que na data base destas demonstrações. Os passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e classificados como 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado e atualizados pelo 
método da taxa de juros efetivos.
14. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A 
Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez 
de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha 
com o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma 
estrutura de capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo 
prazo. b) Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco 
de crédito decorre de recebíveis em transações comerciais e investimentos 
financeiros. O processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura 
para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da 
Sociedade em um nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de recebíveis 
- A Sociedade atribui uma classificação de risco de crédito interna para cada 
contraparte utilizando sua própria metodologia quantitativa de análise de 
risco de crédito, baseada em preços de mercado e informações financeiras 
da contraparte, bem como informações qualitativas sobre o histórico de 
relacionamento comercial. (ii) Gestão de risco de crédito de investimentos 
financeiros - Para gerenciar a exposição de crédito originada por aplicações 
financeiras, a Sociedade controla a diversificação de sua carteira e monitora 
diferentes indicadores de solvência e liquidez das diferentes contrapartes 
que foram aprovadas para negociação. c) Gestão de risco de mercado 
- A Sociedade está exposta a diversos fatores de risco de mercado que 
podem impactar seu fluxo de caixa. Considerando a natureza dos negócios e 
operações da Sociedade, os principais fatores de risco de mercado aos quais 
a Sociedade está exposta são: risco da taxa de câmbio, risco da taxa de juros 
e risco de preços de produtos e insumos. A avaliação do potencial impacto, 
oriundo da volatilidade dos fatores de risco e suas correlações, é realizada 
periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão a respeito da 
estratégia de gestão do risco.

DIRETORES
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Diretor Presidente
Leonardo Caputo de Moura 

Diretor
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TC-CRC-RJ 061231/O-6 Gerente de Controladoria

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

Notas 2020 2019
Despesas operacionais
 Provisão para compensação ambiental 9 (25) (176)
 Outras despesas operacionais, líquidas 3 (4.608) (3.364)
Prejuízo operacional (4.633) (3.540)
Resultado financeiro 4
 Receitas financeiras 58 57
 Despesas financeiras (16) (11)
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (4.591) (3.494)
Tributos sobre o lucro
 Tributo corrente (13) (33)

(13) (33)
Prejuízo do exercício (4.604) (3.527)
Quantidade de ações ao final do exercício 8.650 8.101
Prejuízo básico e diluído por ação – Em R$ (532,25) (435,37)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

Notas 2020 2019
 Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (4.591) (3.494)
Ajustado por: 
 Juros e variações monetárias sobre 
 contingências e depósitos judiciais 4 2
 Provisão para compensação ambiental 9 25 176
 Outros (19) 1
Variações de ativos e passivos: 
 Tributos a recuperar (11) (3)
 Fornecedores 241 (209)
 Tributos a recolher 13 (53)
Caixa utilizado nas atividades operacionais (4.338) (3.580)
 Impostos pagos (4) (26)
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 operacionais (4.342) (3.606)
Fluxo de caixa das atividades de 
 financiamento: 
Transações com acionistas: 
 Adiantamento para futuro aumento 
 de capital - AFAC 1.500 6.500
Caixa líquido proveniente das atividades  
 de financiamento 1.500 6.500
 Aumento (redução) no caixa e equivalentes
 de caixa no exercício (2.842) 2.894
 Caixa e equivalentes de caixa no início  
 do exercício 3.952 1.058
Caixa e equivalentes de caixa ao final 
 do exercício 1.110 3.952
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019, 2018 e 2017. (em Mil R$)
2019 2018 2017

ATIVO 2.392 2.344 2.302
Circulante 20 14 16
Impostos a Recuperar 8 8 7
Contas a Receber 8 2 5
Outras 4 4 4
Não Circulante 2.372 2.330 2.286
Realizável a LP - Dep. Judicial 313 313 313
Cias. Associadas 817 775 728
Outras 1 1 4
Investimentos 1.240 1.240 1.240
Imobilizado - Líquido 1 1 1
PASSIVO 2.392 2.344 2.302
Circulante 695 703 662
Impostos e Contribuições 469 475 468
Fornecedores 27 25 9
Outras 199 203 185
Não Circulante 108.148 102.762 96.605
Cias. Associadas 107.879 102.493 96.336
IPTU 269 269 269
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (106.451) (101.121) (94.965)
Capital Social 5.174 5.174 5.174
Reservas de Capital 1.774 1.774 1.774
Reservas de Reavaliação 40.875 40.875 40.875
Prejuízos Acumulados (154.274) (148.944) (142.788)

Relatório da Administração. Srs. Acionistas: Em cumprimento ao que 
determina a legislação em vigor e os estatutos desta sociedade, vimos 
submeter ao exame e julgamento de Vsas. os balanços patrimoniais, contas 
de resultado e demais demonstrações contábeis relativas aos exercícios 
findos em 31/12/19, 2018 e 2017. Nos colocamos à disposição de Vossas 
Sr.ias para quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 31/03/2021.

Demonstração dos Resultados em 31/12/2019, 2018 e 2017 (em Mil R$)
2019 2018 2017

Receita Operacional Bruta 39 55 64
Deduções - Tributos (6) (8) (9)
Receita Operacional Líquida 33 47 55
Despesas Operacionais (5.363) (6.203) (4.691)
Despesas Administrativas (59) (249) (223)
Resultado Financeiro (5.304) (5.954) (4.456)
Outras - - (12)
Prejuízo do Exercício (5.330) (6.156) (4.636)
Prejuízo por lote de 1000 ações - em R$ (99,82) (115,29) (86,83)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019, 2018 e 2017
(Em Mil R$) Reservas de capital

Ca-
pital 
So-
cial

C. Mo-
netária 
Imobi-
lizado

Reserva 
Res. Es-
pecial Dl 

1260

Ágio na 
Emis-

são de 
ações

Reser-
va de 

Reava-
liação

(Pre-
juizos) 

Acumu-
lados Total

Saldos em 01/01/17 5.174 508 210 1.056 40.875 (138.152) (90.329)
Prejuizo do Exercício - - - - - (4.636) (4.636)
Saldos em 31/12/17 5.174 508 210 1.056 40.875 (142.788) (94.965)
Prejuizo do Exercício - - - - - (6.156) (6.156)
Saldos em 31/12/18 5.174 508 210 1.056 40.875 (148.944) (101.121)
Prejuizo do Exercício - - - - - (5.330) (5.330)
Saldos em 31/12/19 5.174 508 210 1.056 40.875 (154.274) (106.451)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019, 2018 e 2017 (Em Mil R$)
Atividades Operacionais 2019 2018 2017
Prejuízo do Exercício (5.330) (6.156) (4.636)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerado 
pelas atividades operacionais 5.304 5.955 4.455
Juros - Impostos e Contribuições - - (9)
Juros - Empréstimos Associadas 5.304 5.955 4.476
Outros Ajustes - - (12)
(Aumento) Redução de ativos operacionais (6) 5 12
Contas a Receber (6) 3 -
Impostos a Recuperar - (1) 12
Outros - 3 -
Aumento (Redução) de passivos operacionais (8) 41 (11)
Fornecedores 2 16 -
Impostos e Contribuições (6) 7 (9)
Outros (4) 18 (2)
Caixa aplicado nas atividades operacionais (40) (155) (180)
Caixa oriundo das Atividades de financiamento - 
Empréstimos Associadas 40 155 180
Aumento(Redução) do Caixa - - -

Demonstração dos Valores Adicionados em 31/12/2019, 2018 e 2017 
(Em Mil R$) 2019 2018 2017

1 - Receita de Serviços Prestados 39 55 64
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros - Materiais, 
Energia, Serviços e Outros (10) (87) (80)
3 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade 29 (32) (16)
4 - Valor Adicionado Recebido em Transferência - 
Receitas Financeiras - 1 36
5 - Valor Adicionado Total a Distribuir (3+4) 29 (31) 20
6 - Distribuição do Valor Adicionado (29) 31 (20)
6.1) Pessoal (34) (149) (138)
6.1.1) Remuneração direta (24) (108) (100)
6.1.2) Benefícios (5) (6) (6)
6.1.3) INSS (5) (28) (25)
6.1.4) FGTS - (7) (7)
6.2) Impostos, Taxas e Contribuições (12) (12) (8)
6.2.1) Federais (9) (13) (7)
6.2.2) Municipais (3) 1 (1)
6.3) Remuneração de Capitais de Terceiros (5.313) (5.964) (4.510)
6.3.1) Juros sobre Mútuos - Associadas (5.304) (5.955) (4.511)
6.3.2) Juros sobre Impostos e Contribuições - - 9
6.3.3) Aluguéis (9) (9) (8)
6.4) Remuneração de Capitais Próprios - Prej. do Exercício (5.330) (6.156) (4.636)
Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/2019, 
2018 e 2017 (Em Mil R$) 1- Apresentação das Demonstrações Contábeis 
- As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 6.404/76 (das 
Sociedades por Ações), e alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, 
Medida Provisória nº 449/08  e Lei nº 11.641/09. e pronunciamentos emitidos 
pelo CPC(Comitê de Pronunciamentos Contábeis). São os seguintes os 
principais critérios contábeis adotados: a) Investimentos - Os Investimentos 
são avaliados pelo método da Equivalência Patrimonial. b) Imobilizado - É 
contabilizado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31/12/95. c) 
Depreciação - É contabilizada pelo método linear e corrigida monetariamente 

até 31/12/95. e) Resultado do Exercício: Apurado em conformidade com o 
regime de competência.
2 - Investimentos em Coligadas e Controladas

COBM S/A. HOSA Usina Cupim Carapebus
No. de ações 5.081.406.818 183.724.120 63.635.390 200.602
Participação (%) 62,63 21,43 49,82 35,88
Investimento (em Mil R$) 3.570 49.714 3.242 599
(-) Equiv. Patrimonial 
(em Mil R$) (3.570) (49.714) (3.242) (599)
Saldo contábil em 
31/12/2019, 2018 e 2017 - - - -
3 - (Contas a Pagar) Receber de Associadas  -  LP (em R$)
Cias. 2019 2018 2017
HOSA (59.119) (56.055) (52.510)
COBM S/A. (44.559) (42.282) (39.723)
Usina Cupim (3.302) (3.302) (3.302)
Othon Adm. S/A. (899) (853) (801)
CAPVRU 817 775 728
Total (107.062) (101.717) (95.608)
4 - Capital Social. O Capital Social em 31/12/2019, 2018 e 2017 é de R$ 
5.174.412,54 representado por 53.394.000 ações ordinárias, sem valor nominal.

Rogério Luiz Lima Figueira  - Diretor - CPF: 304.312.637-87
Thiago Raphael Carneiro - Contador - CRC-RJ: 123.855/O-8
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Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Nota 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019

Ativo
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 3.121 78 1.183 3.501 1.760 2.144
Títulos e valores mobiliários 4 3.518 6.581 6.284 9.997 10.560 9.292
Caixa restrito 5 - 1.609 1.533 - 1.609 1.609
Contas a receber de clientes 6 12.276 13.529 11.136 104.538 75.227 71.680
Impostos e contribuições a recuperar 7.a 1.354 3.900 12.792 8.780 7.797 17.285
Dividendo mínimo obrigatório 21 23.850 30.000 20.562 - - -
Partes relacionadas 8 - 6.000 - - 6.000 -
Outros ativos - Adiantamentos 9.a 4.085 5.747 6.237 11.048 10.342 11.588
Total do ativo circulante 48.204 67.444 59.727 137.864 113.295 113.598
Não circulante
Títulos e valores Imobiliários - Debêntures 10 555.683 427.466 296.119 555.683 427.466 296.119
Contas a receber de clientes 6 - - 414 9.731 15.474 19.137
Partes relacionadas 8 126.428 59.690 68.285 152.953 79.452 88.227
Depósitos judiciais e cauções 19.c 8.274 5.953 5.472 8.476 6.163 5.682
Imposto de renda e contribuição social diferidos 7.d 82.727 112.994 93.752 82.727 112.994 93.752
Outros ativos - Adiantamentos 9.a 116 116 116 5.966 5.966 5.966
Investimentos 11 348.975 286.040 272.616 - - -
Imobilizado 12 77.013 65.764 68.513 207.322 205.118 210.743
Intangível 13 76.072 78.787 147.183 96.348 102.398 174.812
Direito de uso 14 2.729 1.106 - 11.201 11.585 -
Total do ativo não circulante 1.278.017 1.037.916 952.470 1.130.407 966.616 894.438
Total do ativo 1.326.221 1.105.360 1.012.197 1.268.271 1.079.911 1.008.036
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos 14 43.962 28.517 19.606 43.921 28.517 21.385
Arrendamentos 14 1.805 1.118 - 5.493 4.633 -
Fornecedores 15 31.628 27.735 27.640 37.508 40.753 38.016
Outorgas a pagar 16 101 101 101 7.412 6.441 6.663
Salários e encargos sociais 17 4.073 4.157 3.775 8.983 8.649 7.709
Impostos e contribuições a recolher 7.b 8.866 4.894 3.503 37.081 19.538 22.549
Parcelamento de impostos 18 373 645 645 6.707 4.243 650
Adiantamento de clientes 20 3.920 1.820 1.799 13.301 16.811 17.142
Aquisições a pagar - 629 8.577 - 629 8.577
Contas a pagar 21 - - - 8.728 11.282 15.569
Outros passivos circulantes 9.b 2.685 2.573 2.088 13.375 13.211 10.030
Total do passivo circulante 97.413 72.189 67.734 182.509 154.707 148.290
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 14 283.711 420.836 317.444 283.711 420.836 317.444
Arrendamentos 14 984 - - 6.226 7.530 -
Parcelamento de impostos 18 1.886 1.287 1.862 23.506 10.067 4.682
Provisão para perdas em investimentos 11 1.003 1.581 6.543 1.003 1.581 447
Partes relacionadasassivo 8 198.991 153.221 119.662 2.732 2.862 2.862
Provisão para contingências 19.a 9.207 6.292 5.975 24.840 18.991 14.262
Adiantamento de clientes 20 - - - 5.149 - 9.400
Contas a pagar 21 - - - 5.569 13.383 17.672
Total do passivo não circulante 495.782 583.217 451.486 352.736 475.250 366.769
Patrimônio líquido
Capital social 22.a 806.833 806.833 806.833 806.833 806.833 806.833
Reserva especial de ágio 14.401 14.401 14.401 14.401 14.401 14.401
Ajuste de avaliação patrimonial 22.c 10.359 10.359 10.359 10.359 10.359 10.359
Reservas de Capital 156.664 - - 156.664 - -
Prejuízos acumulados (255.231) (381.639) (338.616) (255.231) (381.639) (338.616)
Total do patrimônio líquido 733.026 449.954 492.977 733.026 449.954 492.977
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.326.221 1.105.360 1.012.197 1.268.271 1.079.911 1.008.036

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Demonstrações dos resultados exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais, exceto resultado por ação expresso em reais)
Controladora Consolidado

Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
Receita operacional líquida 23 57.152 62.730 321.706 283.814
Custo dos serviços prestados 24 (55.124) (64.580) (188.189) (189.817)
Lucro bruto 2.028 (1.850) 133.517 93.997
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 24 (27.316) (30.298) (38.708) (48.673)
Outras receitas (despesas), líquidas 19.229 13.593 258 (6.115)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro 
equivalência patrimonial (6.059) (18.555) 95.067 39.209
Resultado financeiro
Receitas financeiras 25 154.861 41.951 153.793 39.848
Despesas financeiras 25 (52.757) (55.891) (70.270) (61.762)
Resultado de equivalência patrimonial 11 61.975 42.338 578 (1.134)
Provisão para redução ao valor recuperável - (68.382) - (68.382)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da 
contribuição social 158.020 (58.539) 179.168 (52.221)
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (1.322) (2.835) (22.470) (9.153)
Diferido 8.c (30.267) 18.351 (30. 267) 18.351
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 126.431 (43.023) 126.431 (43.023)
Lucro líquido (prejuízo) básico por ação 36,56 (12,44) 36,56 (12,44)
Lucro líquido (prejuízo) diluído por ação 36,24 (12,33) 36,24 (12,33)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações dos resultados abrangentes exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto resultado por ação expresso em reais)

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

(reapre- 
sentado)

(reapre- 
sentado)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 126.431 (43.023) 126.431 (43.023)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício 126.431 (43.023) 126.431 (43.023)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido individual e consolidado 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Nota
Capital 
social

Reserva 
especial 
de ágio

Ajuste de avalia-
ção patrimonial 

- custo atribuído

Reser-
va de  

capital

Prejuí-
zos acu-
mulados

Total pa-
trimônio 

líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2019 
(reapresentado) 21 806.833 14.401 10.359 - (338.639) 492.954
Prejuízo do exercício - - - - (43.023) (43.023)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 
(reapresentado) 806.833 14.401 10.359 - (381.662) 449.931
Constituição de reserva de capital (Nota 21) - - - 156.664 - 156.664
Lucro líquido do exercício - - - - 126.431 126.431
Saldos em 31 de dezembro de 2020 806.833 14.401 10.359 156.664 (255.231) 733.026

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações dos fluxos de caixa exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
 (Valores expressos em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais (reapresentado) (reapresentado)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 126.431 (43.023) 126.431 (43.023)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo):
Resultado de equivalência patrimonial (61.975) (42.338) (578) 1.134
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa (1.512) 427 (1.289) 4.437
Provisão para contingências 2.915 (317) 5.849 4.728
Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo - (36.057) - (36.057)
Ajuste a valor presente (57.509) - (57.509) -
Rendimentos de debêntures (40.820) (45.286) (40.890) (45.286)
Ajuste a valor justo (58.993) - (58.993) -
Imposto de renda de contribuíção social diferidos 30.267 (18.351) 30.267 (18.351)
PIS e COFINS diferidos - - - -
Depreciações e amortizações 11.945 14.353 48.670 48.890
Juros provisionados 43.287 24.831 48.237 33.576
Descontos de financiamentos - - - -
Provisão para redução ao valor recuperável - 68.382 - 68.382
Baixa de saldo por cessão de dívidas 6.970 - 6.970 -
Baixa de ICMS a recuperar - - - -
Outros - - - -
Aumento (redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes 2.765 (2.406) (36.527) (12.282)
Impostos a recuperar 2.546 8.774 (983) 9.488
Depósitos judiciais e cauções (2.321) (481) (2.313) (481)
Adiantamentos 1.662 489 (708) 1.263
Outros - - - -
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores 3.893 95 (3.245) 2.737
Outorgas a pagar - - 971 222
Salários e encargos sociais (85) 383 334 940
Impostos e contribuições a recolher 5.973 9.282 20.058 5.276
Adiantamentos de clientes 2.100 21 1.639 (9.731)
Contas a pagar - - - (2.303)
Parcelamento de impostos - -
Outros 359 (707) 369 (13.215)
Caixa (aplicado nas) atividades operacionais 17.898 (61.929) 86.760 344
Imposto de renda e contribuíção social pagos (2.001) (7.773) (2.515) (8.287)
Juros pagos (20.215) (11.324) (21.285) (12.934)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais (4.318) (81.026) 62.960 (20.877)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível (14.288) 61.581 (37.180) 20.171
Títulos e valores mobiliários 3.175 (86.358) 746 (87.338)
Caixa restrito 1.609 (76) 1.609 (76)
Dividendos recebidos (pagos) 6.150 20.563 - -
Aumento de capital ETR Gramacho (6.580) (11.090) - -
Adiantamentos para futuro aumento de capital - - - -
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento (9.934) (15.380) (34.825) (67.243)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Arrendamentos pagos (1.101) (1.125) (7.704) (7.640)
Empréstimos e financiamentos captados 291.787 112.040 291.787 112.040
Empréstimos e financiamentos pagos (312.694) (13.245) (312.694) (20.471)
Partes relacionadas 39.605 36.154 (13.058) 2.775
Parcelamento de impostos 327 (575) 15.903 8.978
Aquisições a pagar (629) (7.948) (629) (7.948)
Dividendos propostos - (30.000) - -
Caixa líquido (aplicado nas) das atividades de financiamento 17.295 95.301 (26.395) 87.734
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 3.043 (1.105) 1.740 (386)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 78 1.183 1.761 2.147
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 3.121 78 3.501 1.761
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 3.043 (1.105) 1.740 (386)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor - CPF 218.498.438-80 
Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8 - CPF 114.816.477-41

Franceses pouparão 160 bi de 
euros com ajuda do governo

A ajuda financeira re-
cebida do governo 
por causa da pan-

demia da Covid-19, possi-
bilitará aos  franceses uma 
poupança em torno de 160 
bilhões de euros, entre os 
anos de 2020 e 2021, um 
teto próximo das projeções 
do Banco Central do país. A 
previsão é dos economistas 
do Observatoire Français 
des Conjonctures Écono-
miques (OFCE), especiali-
zado em conjunturas eco-
nômicas, tomando como 
base a ajuda financeira dada 
pelo governo por causa da 
pandemia da Covid-19.

Segundo o censo de 
2019, a França tinha 67, 06 
milhões de habitantes. Em 
2021, o valor do salário mí-
nimo francês corresponde 
a 10,25 euros por hora, o 
que totaliza 1.554,58 euros 
(salário bruto) por mês (35 
horas semanais de traba-
lho). De acordo com as ta-
xas de câmbio e conversão 
de moeda desta sexta-feira, 
esse valor equivale a R$ 
10.386,93.

Além da França, em to-
das as grandes economias 
ocidentais as pessoas re-
ceberam uma gorda aju-
da financeira do governo 

durante a crise sanitária. 
Então, na França, Alema-
nha e Estados Unidos, a 
chave para a retomada da 
economia estaria nas mãos 
do consumidor. Mas a per-
gunta que não quer calar 
nesses países é se esse con-
sumidor vai gastar toda a 
sua poupança acumulada 
durante a pandemia, e em 
quanto tempo. 

De acordo com o jornal 
francês Les Echos, uma 
parcela dessas pessoas que 
conseguiram guardar não 
viu nem mesmo o seu fatu-
ramento baixar. “E em ra-
zão das restrições sanitárias 
e o medo da pandemia, eles 
foram impedidos de consu-
mir”, citou uma reportagem 
publicada esta semana no 
jornal.

Rendimento de 19,5%

Segundo dados do obser-
vatório francês, o percentu-
al da economia deve alcan-
çar 19,5% do rendimento 
bruto disponível do francês 
este ano, após ter ultrapas-
sado 21% em 2020. “Esse 
excesso de poupança Co-
vid representa uma reserva 
de crescimento importante 
agora”, explica Christophe 

Blot, economista do OFCE. 
O governo francês in-

vestiu em torno de 20% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) do país em medidas 
de proteção da economia 
durante a pandemia. Em 
maio de 2020, o teto de gas-
tos era de 450 bilhões de 
euros. O governo chegou a 
pagar 70% do salário bruto 
de funcionários privados 
que não estavam trabalhan-
do para evitar demissões. O 
teto corresponde a quatro 
salários (mínimo) e meio. 
Pouco mais de um milhão 
de empresas acionaram esse 
dispositivo e 12 milhões de 
pessoas receberam o paga-
mento.

Segundo dados do Ob-
servatório francês, este ano 
o percentual economizado 
deve chegar a 19,5% do 
rendimento bruto disponí-
vel do francês, após ter ul-
trapassado 21% em 2020. 
“Esse excesso de poupan-
ça Covid representa uma 
reserva de crescimento 
importante agora”, frisou 
Christophe Blot, econo-
mista do OFCE, que é um 
organismo independente de 
pesquisa, previsão e avalia-
ção das políticas públicas 
criado em 1981. 

Renner confirma oferta  
pública primária de ações
Varejista ainda não tem data confirmada

Em fato relevante 
nesta sexta-feira, 
o diretor de rela-

ções com investidores das 
Lojas Renner, Jorge Fontes 
Azevedo, confirmou que a 
varejista prepara oferta pú-
blica de até R$ 4,5 bilhões. 
A notícia foi veiculada pri-
meiramente no site Brazil 
Journal (nesta sexta-feira), 
sob o título “Renner pre-
para oferta de até R$ 4,5 bi, 
mas não tem alvo em vista”. 
A varejista já estaria enga-
jando bancos no processo.

O diretor confirmou aos 
seus acionistas e ao mer-
cado em geral que foram 
engajados determinados as-
sessores financeiros e está 
sendo avaliada a possibili-
dade de realizar uma oferta 
pública de distribuição pri-
maria com esforços restri-
tos de ações de sua emissão. 

“Não obstante, não há, 
nesta data, definição final 

quanto à realização da re-
ferida oferta, sua estrutu-
ra, destinação de recursos 
ou volume. A companhia 
manterá o mercado in-
formado sobre quaisquer 
desdobramentos ou de-
liberações a respeito do 
assunto, em estrita obser-
vância à regulamentação 
aplicável, e esclarece que 
quaisquer comunicados 
aos acionistas e ao merca-
do relacionados ao assunto 
serão divulgados por meio 
de fato relevante nas pági-
nas eletrônica da CVM e da 
companhia”, disse Azeve-
do.  Itaú BBA, BTG Pactu-
al, Morgan Stanley, JPMor-
gan e Santander devem ser 
os coordenadores de uma 
eventual oferta.

As ações da varejista de 
moda dispararam na bol-
sa paulista nesta sexta-feira 
após o blog financeiro Bra-
zil Journal divulgar que a 

companhia prepara oferta 
de ações de entre R$ 4 bi-
lhões e R$ 4,5 bilhões para 
financiar o plano de cres-
cimento orgânico e se pre-
parar para uma possível fu-
são/aquisição.

Ações em alta

Conforme a Reuters, às 
14h40 desta sexta-feira, an-
tes de ter a negociação sus-
pensa por causa da divulga-
ção do fato relevante, Lojas 
Renner ON subia 8,73%, a 
R$ 45,57 reais, maior alta do 
Ibovespa. No mesmo se-
tor, Cia Hering ON saltava 
7,1%, ainda embalada pelo 
anúncio de antes de ontem 
(14) quando recebeu – e re-
cusou – uma proposta de 
fusão da Arezzo. Fora do 
Ibovespa, C&A Brasil ON 
e Lojas Marisa ON dispa-
ravam 10,4% e 12,15%, res-
pectivamente.



10    l  Monitor MercantilSábado, domingo e segunda-feira, 17, 18 e 19 de abril de 2021Financeiro

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

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)Balanços patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)

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

A DIRETORIA
Contador: Maximiano Alves da Cunha Junior - CRC RJ 102.802/O-2

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 
31/12/2019 e 2018. 1. Contexto operacional. A B&T Participações S.A, (“Com-
panhia”), é uma sociedade anônima, de capital fechado, tem por objeto social a 
participação societária em instituições financeiras, com sede na cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, na Rua do Mercado ,11, 14º andar, Centro. 2. Elaboração e 
apresentação das demonstrações contábeis. 2.1. Base de elaboração. As 
demonstrações contábeis da Companhia são de responsabilidades da Adminis-
tração e foram preparadas de acordo com as diretrizes da Lei no. 6.404/76 (Lei das 
Sociedades por Ações) com as alterações introduzidas pelas Leis n°. 11.638/07 e 
11.941/09. As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Com-
panhia com ata de reunião realizada pelos acionistas em 15 de março de 2021. 
2.2. Descrição das principais práticas contábeis aplicadas na elaboração 
destas demonstrações contábeis a) Moeda funcional e de apresentação. As 
demonstrações contábeis são apresentadas em mil de reais (R$ mil), que é a moe-
da funcional e de apresentação da Companhia. b) Caixa e equivalentes de caixa. 
As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas de acordo 
com CPC 03, sendo caixa e equivalentes de caixa os saldos de disponibilidades 
conversíveis ou com prazo original igual ou inferior a 90 dias. c) Investimento. O 
investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, segundo o qual 
a participação proporcional nos lucros ou prejuízos dessa Companhia é reconheci-
da na demonstração do resultado. d) Outros ativos e passivos circulantes. São 
demonstrados pelos valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendi-
mentos e encargos incorridos até a data do balanço, calculados “pro rata” dia e, 
quando aplicável, o efeito dos ajustes para reduzir o custo de ativos ao seu valor de 
mercado ou de realização. Os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são 
classificados no ativo e passivo circulantes respectivamente. e) Provisão para 
Imposto de Renda e Contribuição Social. A Companhia está sob o regime de 
tributação pelo lucro presumido. A provisão para Imposto de Renda é constituída 
à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro 

A controlada B&T Corretora de Câmbio Ltda, tem por objeto social a intermediação 
em operações de câmbio e atuação no mercado de câmbio de taxas flutuantes, de 
acordo com as normais legais e regulamentares vigentes. 6. Outras obrigações

2019 2019
Fiscais e Previdenciárias 525 -
Dividendos a Pagar - 228.895

525 228.895
7. Patrimônio líquido. 7.1. Capital social. O Capital Social é de R$ 14.017.840 
(quatorze milhões, dezessete mil e oitocentos e quarenta reais), totalmente subs-
crito e integralizado, representados por 14.017.840 quotas com valor unitário de 
R$ 1,00 cada. 7.2. Reserva Legal. A reserva legal é calculada com base em 5% 
do lucro líquido conforme previsto na legislação em vigor, limitada a 20% do capital 
social. No exercício de 2020, a Companhia constituiu reserva de legal no valor  
R$ 60.238. (Em 2019 R$ 102.715). 7.3. Reserva de lucros. As reservas de lucros 
são as contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da Companhia, 
para atender a várias finalidades, sendo sua constituição efetivada por proposta 
dos órgãos da Administração. No exercício de 2020, a Companhia constituiu re-
serva de lucro no valor R$ 234.898(Em 2019 R$ 1.304.873). 
8. Outras despesas administrativas 2020 2019
Despesas de Publicações (7.316) (6.830)
Despesas bancárias (2.402) (1.739)
Despesas Serviços Técnico Especializado (702) (1.465)

(10.420) (10.034)
9. Despesas Tributárias 2020 2019
Contribuição ao Cofins (5.693) (9.733)
Contribuição PIS/PASEP (1.233) (2.109)
Outras (1.917) (1.317)

(8.843) (13.159)
10. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

2020 2019
Juros de Capital Próprio 177.498 324.426
Outras Despesas Operacionais (2) (537)

177.496 323.889
11. Imposto de Renda e Contribuição Social

2020 2019
Receita Operacional IRPJ CSSL IRPJ CSSL
Aliquota aplicada sobre a Receita 32% 32% 32% 32%

Receitas Financeiras 189.786 189.786 324.426 324.426
Base de Cálculo 189.786 189.786 324.426 324.426

Aliquotas utilizadas para o cálculo
15% e 

10% 9%
15% e 

10% 9%
Imposto de Renda e Contribuição Social (40.218) (17.081) (69.107) (29.198)
12. Eventos subsequentes. Não ocorreram até a presente data eventos que pu-
dessem alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as 
operações da Companhia.

anual excedente a R$ 240.000. A provisão para Contribuição Social é constituída 
à alíquota de 9% do lucro tributável. f) Apuração do resultado. As receitas e des-
pesas são registradas de acordo com o regime de competência que estabelece 
que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos 
períodos que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 
independentemente do pagamento ou recebimento. 
3. Disponibilidades 2020 2019
Depósitos Bancários 782.015 1.672
Títulos e Valores Imobiliários 530.932 -

1.312.947 1.672
4. Outros créditos 2019 2019
Bloqueios Judiciais 7.200 -

7.200 -
5. Investimento. O saldo do investimento é composto conforme segue: 
B&T Corretora de Câmbio / Informações relevantes 2020 2019
Capital total 90% 90%
Capital social 15.497.600 15.497.600
Total do ativo 84.234.928 60.348.005
Patrimônio líquido 16.704.710 18.095.497
Resultado do exercicio 1.411.967 2.456.480

Evolução dos investimentos
No inicio do exercício 16.285.948 14.554.645
Integralização de cotas - -
Resultado de equivalência patrimonial 1.091.535 1.851.917
Dividendos Recebidos (2.343.244) (120.614)
No fim do exercício 15.034.239 16.285.948

B&T PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 14.344.269/0001-08

Passivo e Patrimônio líquido 16.354.386 16.287.620
Circulante 525 228.895
Outras Obrigações 6 525 228.895
Patrimônio líquido 16.353.861 16.058.725
Capital Social 7.1 14.017.840 14.017.840
AFAC 900 900
Reserva Legal 7.2 196.389 136.151
Reservas de Lucros 7.3 2.138.732 1.903.834

Receitas da intermediação financeira Nota 2020 2019
Resultado de Operações com
 Titulos e Valores Imobiliários 12.288 -

Resultado bruto da intermediação financeira 12.288 -
Outras receitas/despesas operacionais 1.249.768 2.152.613
Outras despesas administrativas 8 (10.420) (10.034)
Despesas tributárias 9 (8.843) (13.159)
Resultado de participação em controladas 5 1.091.535 1.851.917

Outras receitas (despesas) operacionais 10 177.496 323.889
Resultado antes da tributação sobre o lucro
 e participações no resultado 1.262.056 2.152.613
Imposto de renda 11 (40.218) (69.107)
Contribuição social 11 (17.081) (29.198)
Lucro líquido 1.204.757 2.054.308

Capital social Capital a Realizar AFAC Reserva Legal Reserva de Lucros Lucros ou prejuízos acumulados Total
Saldos em 31/12/2018 14.017.840 - 900 33.436 598.961 - 14.651.137
Lucro Líquido do Exercicio - - - - - 2.054.308 2.054.308
Reserva Legal - - - 102.715 - (102.715) -
Reserva de Lucro - - - - 1.304.873 (1.304.873) -
Dividendos distribuidos - - - - - (646.720) (646.720)
Saldos em 31/12/2019 14.017.840 - 900 136.151 1.903.834 - 16.058.725
Lucro Líquido do Exercicio - - - - - 1.204.757 1.204.757
Reserva Legal - - - 60.238 - (60.238) -
Reserva de Lucro - - - - 234.898 (234.898) -
Dividendos distribuidos - - - - - (909.621) (909.621)
Saldos em 31/12/2020 14.017.840 - 900 196.389 2.138.732 - 16.353.861

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2020 2019
Lucro líquido do exercício 1.204.757 2.054.308
Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa líquido
Equivalência patrimonial 5 (1.091.535) (1.851.917)
Variação de ativos e passivos operacionais
Variação em outros créditos (7.200) 77.904
Variação em outros valores e bens - 400
Variação em outras obrigações (228.371) 213.603
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (122.349) 494.298
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos 2.343.244 120.614
Pagamento pela aquisição de ativos permanentes - -
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento 2.343.244 120.614
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Integralização de capital
Dividendos pagos (909.621) (646.720)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (909.621) (646.720)
Aumento/(redução) em caixa e equivalentes de caixa 1.311.274 (31.808)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.673 33.481
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 3 1.312.947 1.673

Ativo Nota 2020 2019
Circulante 1.320.147 1.672
Disponibilidades 3 782.015 1.672
Titulos e Valores Imobiliarios 3 530.932 -
Outros Creditos 4 7.200 -
Não Circulante 15.034.239 16.285.948
Investimento 5 15.034.239 16.285.948
Total do ativo 16.354.386 16.287.620

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
CNPJ Nº 33.176.249/0001-01

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Srs. Acionistas: O American Bureau Of 
Shipping por intermédio de seu Representante Legal para o Brasil e América do 
Sul, faz publicar o presente Balanço em cumprimento às determinações legais. 
RJ, 19/04/2021. José Carlos Ferreira - Representante Legal.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2020 E 2019 (Em reais)
ATIVO Notas 2020 2019

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 1 34.585.269,43 12.632.263,34 
Contas a receber - clientes 2 24.023.864,87 21.060.538,38 
Impostos a recuperar 3  6.835.668,18  4.978.657,42 
Outros ativos circulantes 4  981.693,54  743.296,87 

TOTAL ATIVO CIRCULANTE 66.426.496,02 39.414.756,01 
NÃO CIRCULANTE 
Depósitos e cauções 5  1.786.285,43  1.757.002,97 
Investimentos 6  21.382,93  21.382,93 
Imobilizado 7  1.596.357,75  1.240.047,32 

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE  3.404.026,11  3.018.433,22 
TOTAL ATIVO 69.830.522,13 42.433.189,23 

PASSIVO Notas 2020 2019
CIRCULANTE
Obrigações fiscais e sociais a recolher 8  3.867.804,92  2.961.708,39 
Imposto de renda e contribuição social 9  1.009.836,46  160.362,58 
Provisão de férias e encargos 10  4.826.153,67  4.205.762,84 
Juros sobre capital próprio a pagar  611,76  611,76 
Provisão para contingências 11  5.296.461,09  9.318.170,49 
Outras provisões a pagar 12  1.281.107,94  1.556.014,14 
Outras contas a pagar 13 47.579.482,20 24.938.892,15 

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 63.861.458,04 43.141.522,35 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 14
Capital estrangeiro  3,31  3,31 
Correção monetária  1.893.859,19  1.893.859,19 
Outras Reservas  298.534,16  298.534,16 
Reserva de lucros  3.776.667,43  - 
Prejuízo Acumulado  - (2.900.729,78)

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.969.064,09  (708.333,12)
TOTAL DO PASSIVO 69.830.522,13 42.433.189,23 

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

Receita Líquida de serviços  93.005.176,89  76.509.790,43 
Custo dos serviços prestados (59.192.844,85) (48.203.017,39)
Lucro bruto  33.812.332,04  28.306.773,04 
Receitas e (despesas) operacionais 
Com vendas  (330.250,82)  (223.290,37)
Gerais e administrativas (28.425.387,96) (24.378.116,86)
Outras receitas e (despesas) operacionais  (1.805.849,21)  (6.722.906,81)
Resultado antes da receita e despesa financeira  3.250.844,05  (3.017.541,00)
Receitas (despesas) financeiras  4.436.389,62  29.279,43 
Resultado antes da tributação sobre lucro  7.687.233,67  (2.988.261,57)
Imposto de renda  (736.173,87)  (111.560,72)
Contribuição social  (273.662,59)  (48.801,86)
Lucro líquido do exercício  6.677.397,21  (3.148.624,15)
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO EM 31/12/2020 E 2019

(Em Reais) 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Caixa gerado nas operações  3.253.045,36  647.237,38 
 Lucro líquido do exercício  6.677.397,21 (3.148.624,15)
 Provisões contingências (3.820.967,16)  3.196.101,08 
 Depreciação e amortização  396.615,31  366.458,18 
 Ajustes e Exercícios Anteriores  -  233.302,27 
 Variações nos ativos e passivos 19.452.886,47  1.271.635,21 
 (Aumento) Redução contas a receber (2.963.326,49) (5.819.697,62)
 (Aumento) Redução impostos a recuperar (1.857.010,76) (1.860.230,42)
 (Aumento) Redução outros ativos circulantes  6.922,20  (369.091,73)
 (Aumento) Redução depósitos e cauções  (274.601,33)  (968.708,96)
 Aumento (Redução) impostos e contribuições  906.096,53  (359.032,38)
 Aumento (Redução) IRPJ e CSLL a recolher  849.473,88  160.362,58 
 Aumento (Redução) provisões de férias e encargos  620.390,83  259.062,41 
 Aumento (Redução) juros sobre cap. próprio a pagar  -  (640.000,00)
 Aumento (Redução) salários a pagar  -  (177.311,11)
 Aumento (Redução) provisões contingências  (200.742,24)  (749.074,53)
 Aumento (Redução) outros passivos circulantes 22.365.683,85  11.795.356,97 
Caixa líq. proveniente das atividades operacionais 22.705.931,83  1.918.872,59 
Fluxo de caixa das atividades investimentos
 Aquisição ativo imobilizado  (752.925,74)  (242.355,09)
Caixa líq. proveniente das atividades investimentos  (752.925,74)  (242.355,09)
Fluxo de caixa das atividades financiamentos
 Pagamentos de dividendos  -  (510.000,00)
Caixa líq. proveniente das atividades financiamentos  -  (510.000,00)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 21.953.006,09  1.166.517,50 
 Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 12.632.263,34 11.465.745,84 
 Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 34.585.269,43  12.632.263,34 

21.953.006,09  1.166.517,50 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 Capital 
 Correção 
Monetária 

 Reserva para 
Aumento de Capital 

 Reserva de 
Incentivo Fiscal 

 Prejuízo 
Acumulado 

 Reserva de 
Lucros 

 Resultado do 
Período  Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2018  3,31 1.893.859,19  219.752,02  78.782,14  -  524.592,10  -  2.716.988,76 
Distribuição de lucros  (510.000,00)  (510.000,00)
Ajustes de exercícios anteriores  233.302,27  233.302,27 
Prejuízo do exercício  (3.148.624,15) (3.148.624,15)
Prejuízo a destinar do exercício (3.148.624,15)  3.148.624,15 0,00
Transferência da reserva de lucros  247.894,37  (247.894,37) 0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2019  3,31 1.893.859,19  219.752,02  78.782,14 (2.900.729,78)  0,00 0,00  (708.333,12)
Lucro do exercício  6.677.397,21  6.677.397,21 
Lucro a destinar do exercício  2.900.729,78 (2.900.729,78) 0,00
Transferência para reserva de lucros       3.776.667,43  (3.776.667,43) 0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2020  3,31 1.893.859,19  219.752,02  78.782,14 0,00  3.776.667,43 0,00  5.969.064,09 

Demonstrativo do Valor Adicionado 2020 2019
1 - Receitas 109.828.757,02 88.885.713,02 
Vendas de serviços 104.889.957,73 86.848.871,57 
Provisão p/créditos duvidosos  (328.500,82)  (187.835,05)
Outras receitas  5.267.300,11  2.224.676,50 
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros  34.028.147,91 23.735.760,90 
Custos serviços vendidos  24.831.084,72  14.096.403,15 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  9.197.063,19  9.633.357,82 
Outras  -  5.999,93 
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2 )  75.800.609,11 65.149.952,12 
4 - Retenções  396.615,31  366.458,18 
Depreciação, amortização e exaustão  396.615,31  366.458,18 
5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela 
Entidade ( 3-4 )  75.403.993,80 64.783.493,94 
6 - Valor Adicionado Recebido em 
Transferência  11.263.475,04  3.146.819,18 
Receitas financeiras  11.263.475,04  3.146.819,18 

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO - DVA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Demonstrativo do Valor Adicionado 2020 2019

7 - Valor Adicionado Total a Distribuir ( 5+6)  86.667.468,84 67.930.313,12 
8 - Distribuição do Valor Adicionado  86.667.468,84 67.930.313,12 
Pessoal e encargos  49.738.167,93 44.191.182,44 
 Remuneração direta  35.019.169,69 33.329.876,43 
 Benefícios  11.752.449,03  8.202.959,08 
 FGTS  2.966.549,21  2.658.346,93 
Impostos, taxas e Contribuições  23.424.818,28 23.770.215,08 
 Federais  17.276.344,42 15.314.851,87 
 Estaduais  1.456,33  3.954,00 
 Municipais  5.292.552,85  4.420.154,30 
 Provisão para contingências  854.464,68  4.031.254,91 
Remuneração de capitais de terceiros  6.827.085,42  3.117.539,75 
 Despesas financeiras  6.827.085,42  3.117.539,75 
Remuneração de capitais próprios  6.677.397,21  (3.148.624,15)
 Juros sobre o capital próprio  -  - 
 Lucros retidos / Prejuízo do exercício  6.677.397,21  (3.148.624,15)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020 E 2019. Contexto Operacional: O American Bureau of Shi-
pping é uma filial brasileira de empresa estrangeira autorizada a atuar no Brasil há 
mais de 70 anos, atendendo a clientes nacionais e estrangeiros de todos os conti-
nentes. Tem como objeto social a prestação de serviços de vistoria e certificação 
na indústria naval, atuando principalmente em vistoria de embarcações, platafor-
mas, navios sonda, etc., realizando as mais diversas vistorias conforme normas 
próprias e regulamentos das instituições reguladoras internacionais e da autori-
dade marítima brasileira. Tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro, filiais nas 
cidades de São Paulo e Santos. Face à sua atividade, necessita de permanente 
treinamento de seu pessoal para atender às exigências dos padrões de qualidade 
e segurança estabelecidos a nível mundial. Apresentação das Demonstrações 
Contábeis - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil,  as  quais  incluem  os  princípios  de  con-
tabilidade  emanados  da  legislação  societária brasileira em conformidade e de 

acordo com a Lei das Sociedades por Ações, Comitê de pronunciamentos contá-
beis (CPC) e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Apura-
ção do resultado - O resultado das operações é apurado em conformidade com o 
regime de competência. Moeda estrangeira: Os ativos e passivos denominados 
em moeda estrangeira foram convertidos para reais pela taxa de câmbio da data 
de fechamento do balanço e as diferenças decorrentes de conversão de moeda 
foram reconhecidas no resultado do exercício. Resumo das principais práticas 
contábeis: 1 - Caixa e equivalentes de caixa: Representado por depósitos bancá-
rios e aplicações financeiras de liquidez imediata com baixo risco de variação no 
valor de mercado, registrados ao custo e acrescido dos rendimentos auferidos até 
a data do Balanço.
Caixas e equivalentes de Caixa 31.12.2020 31.12.2019
Depósitos Bancários 101.545,80 100.000,71
Aplicações  financeiras 34.483.723,63 12.532.262,63

Saldo 34.585.269,43 12.632.263,34
2 - Contas a receber de clientes: São registradas e mantidas no balanço pelo valor 
nominal dos títulos representativos dos créditos, líquidas de provisão para deve-
dores duvidosos, atualizados mensalmente com base na taxa de câmbio, quando 
decorrentes de vendas ao exterior e são realizados em condições normais de mer-
cado, conforme demonstrado abaixo.
Contas a receber de clientes 31.12.2020 31.12.2019
Clientes Nacionais 17.858.028,95 12.308.156,67
Clientes Estrangeiros 14.334.717,18 16.921.262,97
Provisão Devedores  Duvidosos (8.168.881,26) (8.168.881,26)

Saldo Líquido 24.023.864,87 21.060.538,38
Provisão para devedores duvidosos – Constituída sobre todos os créditos que en-
volvem riscos e em montante suficiente para a cobertura das perdas, considerada 
a experiência anterior. 3 - Impostos a recuperar: representa o saldo de créditos 
tributários federais para posterior compensação de tributos e contribuições sociais.
Impostos a recuperar 31.12.2020 31.12.2019
PIS 1.067.718,65 1.051.241,22
COFINS 223.913,33 147.857,89
IMPOSTO DE RENDA 3.581.568,43 2.406.878,53
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.807.096,80 1.217.308,81
INSS 155.370,97 155.370,97

Saldo 6.835.668,18 4.978.657,42
4 - Outros Ativos Circulantes: Estão classificados os adiantamentos de despesas 
efetuados pela empresa e demonstradas pelos seus valores de realização na data 
do balanço no período de curto prazo.
Outros Ativos Circulantes 31.12.2020 31.12.2019
Adiantamento empregados 800,00 15.318,00
Adiantamento de despesas 980.893,54 687.793,28
Adiantamento terceiros - 40.185,59

Saldo 981.693,54 743.296,87
5 - Depósitos e Cauções: Estão classificados neste grupo os depósitos utilizados 
como garantias e depósitos judiciais recursais trabalhistas à disposição do juízo 
para permitir a interposição de recurso, nos termos da lei.
Depósitos e cauções 31.12.2020 31.12.2019
Ações Judiciais Trabalhistas 1.746.322,97 1.746.322,97
Outras Garantias 39.962,46 10.680,00

Saldo 1.786.285,43 1.757.002,97
6- Investimentos: Estão apresentados ao custo de aquisição, corrigido moneta-
riamente até 31 de dezembro de 1995. 7 - Imobilizado: Demonstrado ao custo de 
aquisição (corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995) e deduzido de 
depreciações calculadas pelo método linear, utilizando-se taxas usuais para cada 
tipo de bem, de acordo com a sua vida útil econômica dos bens.

Saldo em 31.12.2020
Custo Depreciação Liquido

Imóveis - Escritórios 596.582,00 596.582,00 -
Móveis e utensílios 924.196,15 841.353,71 82.842,44
Equipamentos de Informática 5.712.190,09 4.289.652,15 1.422.537,94
Veículos 201.959,51 201.959,51 -
Linha Telefônica 19.860,00 - 19.860,00
Benfeitorias de imóveis 1.956.429,57 1.885.312,20 71.117,37
SALDO 9.411.217,32 7.814.859,57 1.596.357,75

Saldo em 31.12.2019
Custo Depreciação Líquido

Imóveis - Escritórios 596.582,00 595.361,50 1.220,50
Móveis e utensílios 924.196,15 806.239,05 117.957,10
Equipamentos de Informática 4.959.264,35 3.955.641,99 1.003.622,36
Veículos 201.959,51 179.466,64 22.492,87
Linha Telefônica 19.860,00 - 19.860,00
Benfeitorias de imóveis 1.956.429,57 1.881.535,08 74.894,49
SALDO 8.658.291,58 7.418.244,26 1.240.047,32
Passivos - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos dos correspondentes encargos, quando aplicáveis. 8 - Obrigações fiscais e 
sociais a recolher:
Obrigações fiscais a recolher 31.12.2020 31.12.2019
Impostos sobre faturamento a recolher 1.610.215,94 830.120,11
Impostos retidos a recolher 1.106.371,03 1.040.247,76

Saldo 2.716.586,97 1.870.367,87
Obrigações Sociais a recolher 31.12.2020 31.12.2019
INSS 838.319,46 801.167,38
FGTS 312.898,49 290.173,14

Saldo 1.151.217,95 1.091.340,52
Obrigações fiscais e sociais a recolher 3.867.804,92 2.961.708,39
9 - Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucros: A tributação sobre os lu-
cros compreende o imposto de renda e a contribuição social apurados pelo regime 
de Lucro Real e reconhecidos pelo regime de competência. O imposto de renda 
é apurado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 
10%, enquanto a contribuição social é apurada pela alíquota de 9% também sobre 
o lucro tributável. 10 - Provisão de férias e encargos: A provisão para férias é cons-
tituída mensalmente em atendimento ao regime de competência com base nos 
direitos adquiridos proporcionalmente pelos empregados, acrescido dos respecti-
vos encargos e baixados conforme o pagamento até a data do balanço. 11 - Pro-
visão para contingências: Os passivos contingentes são constituídos de valores 
de possíveis obrigações relativas a eventos trabalhistas e fiscais passados, que 
dependem de evento futuro e sem qualquer controle que possa ser exercido pela 
administração da sociedade e foram quantificados com base nas expectativas de 
êxito das correspondentes ações.
Provisão para contingências 31.12.2020 31.12.2019
Trabalhistas 1.687.973,76 5.526.209,08
Fiscais 3.608.487,33 3.791.961,41

Valor provisionado 5.296.461,09 9.318.170,49
12 - Outras Provisões a pagar:  A  provisão  para  bônus  é  constituída  para  fazer  
face  a pagamentos de gratificação a funcionários, no ano subsequente, cujo valor 
representa a melhor estimativa do desembolso exigido para a sua liquidação, cujo 
montante a ser pago só é definido e conhecido quando do pagamento.
Outras provisões a pagar 31.12.2020 31.12.2019
Bônus Funcionários  e Gerentes 969.589,85 1.144.128,10
Encargos 311.518,09 411.886,04

Valor provisionado 1.281.107,94 1.556.014,14
13 - Outras Contas a pagar: Representa o valor de despesas pagas pela sua Ma-
triz estrangeira a serem reembolsadas pela sua filial brasileira atualizados mensal-
mente com base na taxa de câmbio (PTAX). 14 - Patrimônio Líquido:  Constituído 
pelo capital original investido e de suas atualizações monetárias de acordo com 
os índices oficias até 1995. As empresas brasileiras, bem como as filiais brasilei-
ras de empresas estrangeiras, devem registrar o seu capital estrangeiro investido 
diretamente e o reinvestimento dos lucros no Banco Central do Brasil, para que o 
capital possa ser repatriado e os dividendos serem remetidos para o exterior. O 
American Bureau of Shipping em 31 de dezembro de 2020 tem registrado como 
capital estrangeiro o montante de US$984,468.68.

José Carlos Ferreira - Representante Legal - CPF 771.832.408-78
Leonardo Freitas Dutra -  Contador CRC RJ 093.516/O-6 -  CPF 080.214.427-60.
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