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NOVAS GUERRAS
PARA OBTER ÁGUA?
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VARIÁVEL

CONTRATAR FÍSICA
E DIGITALMENTE

Corte no abastecimento contribuiu
para meio milhão de infecções nos
EUA. Por Edoardo Pacelli, página 2

Veja os modelos mais comuns deste
serviço e suas características. Por Julian
Tonioli e Rogério Vargas, página 2

Muitas vezes nem percebermos
que estamos contratando.
Por Luciana Gouvêa, página 4

Economia dos
EUA vai gerar
aquecimento
e inflação?

Aumenta número de idosos
que sustentam a casa

Desemprego
continuará
avançando até
atingir 16%

Os planos de estímulo anunciados pelo governo norte-americano
podem gerar inflação e aumentar
impostos? Alguns economistas teme que sim. Desmond Lachman,
pesquisador do American Enterprise Institute, disse à agência de
notícias Xinhua que o plano do
presidente Joe Biden “certamente
gerará um superaquecimento da
economia dos EUA e uma aceleração indesejada da inflação até o
final do ano”.
“O risco real que Biden está
assumindo é que suas políticas
produzirão um boom muito forte
este ano, que obrigará o Federal
Reserve a suspender drasticamente a política monetária até o final
do ano”, explicou.
Isso, por sua vez, elevaria o
risco de uma explosão nos preços globais dos ativos e no atual
mercado de crédito, o que poderia
empurrar a economia dos EUA
para outra recessão no próximo
ano, continuou o pesquisador do
American Institute..

Com pandemia, aposentadoria segura a família

A taxa média de desemprego
deve subir para 15,2% (de 14,4%)
no primeiro trimestre e alcançar
sua pior marca no segundo trimestre, com 16%, pior nível desde
o início da série mensal da Pnad
Contínua, do IBGE, em 2012.
A análise é do Mitsubishi UFJ
Financial Group, que espera queda a partir do terceiro trimestre,
para 14%, seguida de uma taxa
para o quarto trimestre de 13%.
Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos,
acredita que “o desemprego deverá continuar avançando ao longo
deste ano. Para ele, os programas
de manutenção do governo acabam distorcendo as estatísticas.
“Não que não devessem existir,
muito pelo contrário, mas a existência dificulta a leitura pura da taxa de desemprego. Por exemplo, o
número de pessoas que trabalham
habitualmente menos de 40 horas
no seu único trabalho ou no conjunto de todos os seus trabalhos,
e gostariam/estavam disponíveis
para trabalhar mais horas, não para
de avançar, muito provavelmente
pela suspensão total ou parcial do
trabalho no BEm”, conta Sanchez
em análise distribuída pela Ativa.
O economista diz que a melhor
avaliação que a Pnad fornece pode
ser observada através da subutilização da mão de obra, que voltou
a subir no trimestre encerrado em
fevereiro, atingindo 29,2%, vindo
de 29% no trimestre que acabou
em janeiro. Em outras palavras,
apesar de o Caged mostrar vigor
no mercado formal de trabalho, a
situação do emprego geral ainda é
muito frágil e pouco otimista.

Ação coletiva
tenta recuperar
expurgo
do FGTS
Desde janeiro de 1999, o trabalhador perdeu R$ 538 bilhões devido à baixa correção do FGTS,
comparando a TR (Taxa Referencial), utilizada atualmente, com o
INPC, que mede a inflação. Na
próxima segunda-feira (10), o Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador entrará com uma ação
coletiva para recuperar e parar as
perdas dos expurgos da TR, que,
desde setembro de 2017, é fixada
em zero.
A situação pode acabar no próximo dia 13, quando o Supremo
Tribunal Federal deverá julgar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090/2014, do Partido Solidariedade, que poderá definir se o trabalhador terá direito a
restituir essas perdas.
Segundo Mario Avelino, presidente do Instituto, “pode ser
que haja uma decisão política do
STF em função do rombo de R$
538 bilhões e só darem ganho
aos trabalhadores que entraram
com uma ação na justiça para reaver as perdas até a data do julgamento”.

A

pandemia 19 acarretou
uma grande crise econômica que afetou a renda
dos brasileiros e provocou o aumento do desemprego. Em muitos lares, percebe-se a participação
cada vez mais forte dos idosos na
renda familiar. Levantamento realizado em todas as capitais mostra
que 91% dos brasileiros com mais
de 60 anos contribuem financeiramente para o sustento da casa,
sendo que metade (52%) é principal responsável, um aumento de
9 pontos percentuais em relação a
2018.
De acordo com o levantamento, 46% dos idosos exercem alguma atividade profissional, um
aumento de 10 pontos percentuais em relação a 2018. Em média,
estes idosos pretendem trabalhar
até os 74 anos. No entanto, 46%
não sabem até que idade pretendem trabalhar, uma queda de 15
pontos percentuais em comparação com 2018.

Marcelo Camargo/ABr

Entre os que continuam trabalhando e já estão aposentados,
7 em 10 idosos mencionaram a
complementação da renda como
principal motivo; 56% querem se
sentir produtivos; e metade busca
manter a mente ocupada.
De acordo com a pesquisa, metade dos entrevistados relatou que
tem ao menos um desempregado
em sua casa.
O levantamento foi realizado

pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil), em parceria com a
Offer Wise Pesquisas. Para o presidente da CNDL, José César da
Costa, “há muitos casos em que
a renda do aposentado é a única
maneira para sustentar o lar de
uma família que perdeu emprego,
principalmente nesse momento
de crise”.

Fretes marítimos subiram mais
para países em desenvolvimento

O

bloqueio do tráfego no
Canal de Suez por quase uma semana em março, pelo supernavio Ever Given,
desencadeou um novo aumento
nas taxas de frete à vista de contêineres. “O incidente lembrou
ao mundo o quanto dependemos
do transporte marítimo”, disse
Jan Hoffmann, chefe do ramo de
comércio e logística da Unctad,
agência da ONU para comércio.
“Cerca de 80% das mercadorias
que consumimos são transportadas por navios, mas facilmente
esquecemos isso.”
Um novo relatório da Unctad
examina por que as taxas de frete
aumentaram durante a pandemia e
o que deve ser feito para evitar uma
situação semelhante no futuro. Ao
contrário das expectativas, a demanda por transporte marítimo de
contêineres cresceu durante a pandemia, recuperando-se rapidamente
de uma desaceleração inicial.
O impacto sobre as taxas de
frete foi maior nas rotas comerciais para as regiões em desenvolvimento, onde os consumidores e as empresas têm menos
recursos.

Atualmente, as taxas para a
América do Sul e a África Ocidental são mais altas do que para
qualquer outra região comercial
importante. No início de 2021,
por exemplo, as taxas de frete da
China para a América do Sul aumentaram 443% em comparação
com 63% na rota entre a Ásia e a
costa leste da América do Norte.
“Mudanças nos padrões de
consumo e compras desencadeadas pela pandemia, incluindo um
aumento no comércio eletrônico,
bem como medidas de bloqueio,
na verdade levaram ao aumento
da demanda de importação de
bens de consumo manufaturados,
grande parte dos quais é movida
em contêineres”, diz a Unctad.
“O aumento na demanda foi
mais forte do que o esperado e
não atendeu a uma oferta suficiente de capacidade de transporte”, e a subsequente escassez de
contêineres vazios “não tem precedentes”.
Parte da explicação para os valores maiores nas rotas de países
em desenvolvimento está no fato
de que costumam ser mais longas.
Mais navios são necessários para

o serviço semanal nessas rotas, o
que significa que muitos contêineres também estão “presos” nessas
rotas.
“Quando os contêineres vazios
são escassos, um importador no
Brasil ou na Nigéria deve pagar
não apenas pelo transporte do
contêiner de importação cheio,
mas também pelo custo de manutenção do estoque do contêiner
vazio”, diz a Unctad.
Outro fator é a falta de carga
de retorno. Os países da América
do Sul e da África Ocidental importam mais produtos manufaturados do que exportam, e é caro
para as transportadoras devolver
as caixas vazias para a China em
rotas longas.
Houve ainda um aumento no
influxo de bens exportados da
Ásia para os Estados Unidos.
“Com isso, centenas de contêineres ficaram presos em solo norte-americano, por conta das restrições de mão de obra. Hoje, ainda,
de cada 10 contêineres parados
nos EUA, apenas quatro retornaram para a Ásia”, explica Rodrigo
Scolaro, economista da Costdrivers.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4380
R$ 5,5830
R$ 6,5615
R$ 0,8402
R$ 305,50

ÍNDICES
IGP-M
IPCA-E
RJ (mar.)
SP (mar.)
Selic
Hot Money

1,51% (abril)
2,94% (março)
0,52%
0,67%
2,75%
0,64% a.m.
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Devemos esperar novas guerras para obter água?
Por Edoardo
Pacelli

A

s maiores epidemias da história
tiveram uma relação, mais ou menos direta,
com a escassez e a saúde da
água e com a consequente
pobreza das práticas de higiene: os cursos d’água mais
lendários do mundo, como
o Ganges, o Nilo, o Reno,
embora arautos de riqueza e
prosperidade, muitas vezes
têm sido a fonte de inúmeros males.
Por isso, os avanços
científicos sobre o modo
de transmissão de doenças
como a cólera e a febre tifoide têm ajudado a estimular uma consideração mais
cuidadosa das reservas de
água, principalmente nas cidades, já no final do século
XIX.

Mais água, portanto, não
é apenas sinônimo de mais
água para beber, mas, acima
de tudo, uma ferramenta
fundamental para a higiene
pessoal e pública, juntamente com a capacidade de
drenar ou diluir águas residuais.
Por esse motivo, os conflitos relacionados à segurança hídrica para orientar a
saúde e o futuro geopolítico
do planeta são chamados de
guerras da água ou denominados com o nome lustroso
de water diplomacy, diplomacia da água.
Mais de um ano após a
eclosão da pandemia de
coronavírus, apesar das
origens do Covid-19 ainda
serem obscuras, agora está claro o quanto as práticas de higiene e, portanto,
a água, são essenciais na
prevenção de um vírus que

requer abluções contínuas e
meticulosas.
Ao contrário da primeira
fase da pandemia, durante
a qual o continente mais
afetado foi a Europa, principalmente devido ao alto
índice de fluxos de pessoas
e mercadorias, hoje as situações mais críticas são registradas na América do Norte, América do Sul e Ásia.
Os países com mais casos,
de longe, são os Estados
Unidos – com mais de 30
milhões de casos confirmados – e a Índia, com 11,4
milhões. Ambos países que
tiveram, além de suas administrações, problemas muito graves de abastecimento
de água, desde tempos imemoriais.
Nos Estados Unidos,
que certamente não é um
país em desenvolvimento,
um estudo da Cornell Uni-

versity e do grupo de defesa nacional Food & Water
Watch (FWW) constatou,
por exemplo, que o corte
no abastecimento de água,
vinculado à impossibilidade
de muitas famílias de pagar
os serviços públicos, contribuiu para o desenvolvimento de, pelo menos, meio
milhão de infecções e talvez
mais.
A Índia, por outro lado,
experimentou, nas últimas
semanas, um ressurgimento
da epidemia. No país, mais
de 50% da população não
tem acesso à água potável,
e cerca de 200.000 pessoas
morrem, a cada ano, por falta de acesso à água potável.
A atual pandemia de coronavírus não está tornando este problema nacional
mais fácil de se controlar.
Cerca de 82% das famílias
rurais não têm água potá-

vel. Lavar as mãos é um
luxo que milhões de indianos não podem pagar: o
que está ocorrendo, desde
2020, na verdade, foi definido pelo National Institution for Transforming
India como “a pior crise
hídrica” da história da Índia, enquanto o Composite Water Management
Index, Índice Composto
de Gestão da Água (CWSI), 2018, descobriu que a
demanda de água excederá
o fornecimento disponível
em 2030.
Como todos os estressores agudos, a pandemia
Covid-19 atua como um
multiplicador de vulnerabilidades crônicas, acelerando a insegurança hídrica,
especialmente em áreas altamente urbanizadas. Isso
significa que, uma vez que
a categoria “guerra por pe-

tróleo” caiu nas sombras, as
temidas guerras de água, já
uma realidade em si, se tornarão a razão mãe para os
próximos conflitos.
Na verdade, a segurança
da água tem se mostrado
fundamental no combate
à pandemia. Além disso, o
elemento água pode mudar a fisionomia ou agravar
inúmeros conflitos “congelados”, como o árabe-israelense: um dos maiores
obstáculos para a paz entre
israelenses e palestinos, na
verdade, está precisamente
ligado ao uso comum do
aquífero de montanha, cuja
porção rica em água está localizada no assim dito west
bank, a margem oeste do rio
Jordão.
Edoardo Pacelli é jornalista, exdiretor de pesquisa do CNR (Itália) e
editor da revista Italiamiga.

Como implementar a remuneração variável e reduzir o turnover
Por Julian Tonioli e
Rogério Vargas

A

tualmente, a tradicional forma de
remuneração por
salários fixos vem cedendo
lugar a novos modelos de
remuneração variável que,
quando
implementados
corretamente, tornam-se
importantes ferramentas
para a gestão estratégica
empresarial.
Este tipo de remuneração pode ajustar a capacidade de pagamento em
acordo com a contribuição
e o valor gerado por cada
pessoa; recompensar comportamentos alinhados com
a cultura da empresa e criar
um ambiente favorável à
meritocracia e à cultura de
resultados, além de alinhar
os interesses monetários de
curto e longo prazo, do negócio e das pessoas.
Assim, esta modalidade
pode ser composta ainda
por valores fixos (garantidos mensalmente); variáveis
(pagos com base em performance e comportamento); e de longo prazo (como
recompensa a lealdade e ao
bom desempenho continuado). Remunerando, dessa
maneira, o colaborador de
acordo com seu o comprometimento com o negócio e
os seus resultados.
Neste artigo, buscaremos

apresentar os modelos mais
comuns deste serviço, suas
características,
objetivos,
aplicabilidade e aspectos a
serem observados para a
implantação de um plano
eficiente, tanto para a companhia, como para o colaborador. Inicialmente, os
modelos de remuneração
variável servem para garantir que a empresa tenha
capacidade de atrair e reter
talentos e competências, alinhadas com as suas necessidades; permitir o alinhamento de comportamento
e cultura, de acordo com
as demandas da empresa e
as entregas do colaborador;
e ser um diferenciador de
prioridades de atividades e
foco, servindo como suporte ao planejamento estratégico.
A definição do plano de
bonificação a ser aplicado
pela cia. deve considerar, antes de mais nada, o posicionamento estratégico dela em
relação ao mercado, ou seja,
precisa definir se a empresa
vai pagar mais, o valor médio ou abaixo do mercado.
Nesse sentido, deve-se
entender a remuneração como um todo, incluindo todas as formas de pagamentos: salário fixo, variável de
curto/longo prazo, benefícios dentre outros. A partir
daí, é necessário escolher
entre as formas de remu-
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neração alterável de acordo
com o período.
Em modelos de Remuneração Variável de Curto
Prazo – RVCP, remunera-se
de forma mais imediata, os
resultados obtidos através
de comissões, bônus, premiações, campanhas, dentre
outras formas. Na Remuneração Variável a Longo
Prazo – RVLP, existe a expectativa da geração de engajamento, alinhamento e
lealdade da pessoa com a
empresa e vice-versa, num
processo ganha-ganha, nos
modelos de Plano de Incentivo de Longo Prazo
– PILP, Partnership, Employee Stock Options Plan
– ESOP e/ou outras estruturas equivalentes.
Em seguida, deve-se
identificar os indivíduos
que podem participar dos
planos de remuneração
adotados, assim como, é
fundamental estabelecer
os critérios (explícitos)
para a seleção dos elegíveis. Por último, o período
quando os pagamentos serão efetuados precisa refletir o resultado individual e
coletivo do colaborador,
assim como os benefícios
gerados para a organização
ao longo do tempo. E ainda, compatibilizado com
o momento da empresa e
devido alinhamento ao seu
planejamento estratégico e

orçamentário.
Os modelos de RVCP
são, tipicamente, compostos por três modelos clássicos: comissões, bônus e
mistos. As comissões geralmente são baseadas em
volume de vendas, de faturamento etc. Assim, é fundamental estabelecer níveis
mínimos de resultado onde
o comissionamento se aplica, bem como, balizar esta
forma de remuneração variável de curto prazo, por critérios quantitativos e qualitativos dos resultados.
O modelo por bônus
é definido de forma única e remunera um período
específico. Também deve
atender a metas qualitativas
e quantitativas e ter pesos
diferenciados para componentes e indicadores, de
acordo com a prioridade
estratégica da empresa. Esta forma de RVCP inclui
estruturas XX/YY, onde
XX equivale a porcentagem
da remuneração anual fixa e
YY equivale a porcentagem
da remuneração anual variável. Tipicamente, quanto
maior a responsabilidade,
maior o componente YY
versus o todo. O modelo
misto pode incluir, de forma complementar, ambos
os modelos acima. Em termos de estrutura, os 3 modelos podem remunerar o
trabalho coletivo da equipe
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e/ou os resultados individuais do colaborador.
Os planos de RVLP
caracterizam-se pela remuneração do colaborador de
acordo com a percepção do
valor gerado por ele para a
cia., no longo prazo. Igualmente, este modelo de remuneração é composto,
basicamente, por: Plano de
Incentivo de Longo Prazo
– PILP; Plano de Partnership e Plano ESOP (Employee Stock Option Plan)
ou Ações.
O PILP busca medir,
através da criação de parâmetros, a geração de valor
do negócio e a variação de
valor de um negócio ao longo do tempo. Tem natureza
de remuneração e é usualmente aplicado em empresas familiares privadas, negócios com boa geração de
caixa e baixa liquidez.
O Plano de Partnership
é aquele onde os indivíduos conseguem converter
a remuneração em R$ em
participação acionária, permitindo assim, a mobilidade acionária interna na cia.
Não tem natureza de remuneração e é frequentemente
aplicado em empresas de
serviços em geral, onde os
sócios têm papel executivo
e operacional.
Os Planos de ESOP –
Employee Stock Option
Plan, ou Ações são aqueles

nos quais os indivíduos recebem (vesting) participações percentuais (volumes
de opções ou ações) ao
longo do tempo, com base
no seu engajamento com a
cia. Tipicamente utilizado
em startups, empresas com
crescimento acelerado e
empresas listadas.
Em conclusão, seja qual
for a forma de remuneração variável escolhida
pela sua empresa, é fundamental que o valor financeiro seja apenas uma
parte (importante) do salário do colaborador. O
fator meritocrático e o reconhecimento pelo bom
trabalho, nestes casos,
devem sempre prevalecer,
como formas de valorizar
o seu funcionário e induzir ao sentimento de pertencimento, como dono
do próprio negócio. Além
disso, é mister que o modelo de remuneração variável esteja de acordo com
o planejamento estratégico
e orçamentário da organização, assim como, com as
demandas da empresa e os
resultados dos indivíduos,
alinhados com as competências (claras) exigidas
em cada cadeira e as suas
respectivas entregas.
Julian Tonioli é sócio-fundador da
Auddas.
Rogério Vargas é sócio da Auddas.
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Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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Leilão da Cedae privilegia bairros abastados
Advogado: Modelo ‘opta por prestigiar resultados financeiros’
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Ricos querem pagar só
10% do imposto de Biden

N

a semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou o Plano para as Famílias
Americanas, com investimentos de US$ 1,8 trilhão ao
longo de 10 anos, por meio de um aumento de impostos
sobre 1% dos cidadãos e corporações mais ricos do país.
Seriam elevados os impostos sobre ganhos de capital para
aqueles que ganham mais de US$ 400.000 por ano.
De acordo com estudo da Wharton Business School,
da Universidade da Pensilvânia, a elisão fiscal, que é legal,
reduziria a receita tributária prevista de US$ 1 trilhão para
US$ 100 bilhões. Os ricos, que não pagam impostos, assim continuariam, e o aumento acabaria sendo assumido
pela classe média. Se Biden estiver falando para valer, esse
quadro vai mudar.

Sem intermediários
A rede Megamatte pretende transformar seu site numa
central de pedidos dos clientes, para deixar de depender
da intermediação das plataformas de entrega e suas altas
taxas. Durante a pandemia, os pedidos tiveram um crescimento de 25%.
Serão investidos R$ 200 mil em inovação digital. “A
crise nos mostrou, com mais clareza, que a transformação
digital é imprescindível para que empresas consigam otimizar custos e continuar competitivas numa sociedade cada
vez mais tecnológica e transformada abruptamente por
uma pandemia mundial”, afirma Julio Monteiro, CEO da
marca e coordenador nacional de Transformação Digital
da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Abuso da PM
A ação da Polícia Militar de Minas Gerais, na tarde de
sábado, ao prender o analista de sistemas Felipe Cesário
sob a acusação de ter jogado ovos em bolsonaristas durante uma manifestação no Centro de Belo Horizonte, foi
marcada pela ilegalidade e abuso de poder, avalia a jurista
especializada em Direito Penal Jacqueline Valles.
“Havia uma acusação sem provas de que o rapaz teria
atirado o ovo. Se isso tivesse realmente ocorrido, ele deveria ser repreendido e chamado a comparecer na delegacia”, afirma Valles.

Falta saneamento
Índia é o centro da crise global de água e saneamento,
estima a ONG water.org. Do 1,3 bilhão de habitantes, 88
milhões não têm acesso a água potável; 910 milhões não têm
saneamento básico; 26% da população defeca a céu aberto;
43% da população vive com menos de US$ 3,20 por dia.

Rápidas
O risco do colapso no transporte urbano no mundo e
no Brasil será tema de webinário do Foro Inteligência, nesta
terça-feira, às 19h, com o presidente da Fetranspor, Armando
Guerra, e a vice-presidente da Associação Internacional de
Transporte Público, Richele Cabral *** Aasp realizará nesta
quarta-feira, às 17h, webinário gratuito “O papel do Cade e a
livre concorrência no Brasil”. Inscrições: aasp.org.br/eventos
*** Nesta quarta-feira, com a participação de Roque Carrazza, haverá a 13ª reunião da Associação Paulista de Estudos
Tributários (Apet), a partir das 9h. Será abordado “ICMS,
Seletividade e Alíquotas de Bens e Serviços Essenciais. Expectativas do RE 714.139 - Tema 745”. Inscrição: apet.org.br

A

repetida narrativa
de importância da
outorga de concessão para captação de recursos para investimentos
na expansão da rede com
vistas à universalização dos
serviços de saneamento,
notadamente distribuição
de água, é uma das questões
consideradas como muito
preocupantes, pelo diretor
do Programa de Mestrado
em Direito da Uninove.
Doutor em Direito do Estado e Mestre em Direito
Constitucional pela PUCSP e Sócio de Rubens Naves Santos Jr Advogados,
Guilherme Amorim Campos da Silva, ao analisar os
efeitos do leilão de concessão de serviços públicos de
saneamento básico da Cedae “modelados à luz do
novo marco legal em vigor
desde julho de 2020 (Lei
14.026/2020).”
Para ele, o resultado,
muito comemorado pelos
investidores e pelas autoridades presentes à sede da
B3 em São Paulo, também

preocupa a desistência da
participação de interessados na oferta de lances
para o bloco 3, revelando
que a iniciativa privada
não resolverá o desafio de
universalização. O Bloco
3, que concentra bairros
e regiões mais vulneráveis
ficou desprovido do compromisso do investimento
privado. “Isto porque o
modelo proposto opta por
prestigiar resultados financeiros e a lógica da distribuição de resultados a
acionistas privados como
pagamento por capital investido. Esta é a lógica do
que se está a vender.”
Entende que o Bloco
3, que remanesceu sem
qualquer lance, “retorna
como problema indigesto
ao já combalido governo
do Estado do Rio de Janeiro, com a promessa de
perpetuar a ausência de
investimentos e, portanto, os problemas atuais.”
E acrescenta: “Isto quer
dizer que o modelo não
favorece a universalização

dos serviços de saneamento. Pelo contrário, aprofunda o fosso existente
entre as classes sociais na
medida em que privilegia a atenção para aqueles
que podem pagar em detrimento daqueles que dependem do Estado falido.”
Campos da Silva enfatiza que “é justamente aqui
que entrava em funcionamento no modelo anterior, revogado pela legislação atual, um instrumento
muito importante de política tarifária, o denominado sistema do subsídio
cruzado que permitia, em
termos de justiça distributiva, que os resultados de
tarifas advindas de lugares mais rentáveis fossem
aplicados em locais mais
vulneráveis.”
Na sua opinião, o modelo atual cristalizará a desigualdade entre as regiões,
pois inexistirá mecanismos
de financiamento de expansão da rede nestes locais
vulneráveis nem tampouco
tarifas acessíveis ao serviço

eventualmente
prestado.
“Esta crítica, à toda evidência, deve recair, também, na
própria modelagem uma
vez que permitiu uma composição lógica que privilegia
bairros abastados como a
zona sul do Rio de Janeiro
em detrimento de blocos
menos propensos à lucratividade da iniciativa privada.
Perdeu-se uma ótima oportunidade de desafiar o mercado.”
Lembra, também, que
neste momento pandêmico é preciso reafirmar que
os serviços de saneamento básico se configuram,
também, como forma de
combate e mitigação aos
efeitos da própria Covid-19
e outras moléstias. “O desafio da iniciativa privada
dar-se-á na execução futura
dos blocos concedidos em
realizar, notadamente nos
blocos II e IV, o cumprimento das metas com vistas
à superação da desigualdade
social, promovendo saúde e
respeito ao meio ambiente”, conclui.

Celso Amorim: Flexibilização pode ser o fim do Mercosul
O acordo de livre comércio firmado entre o Mercosul e a União Europeia (UE)
foi criticado nesta segundafeira pelo ex-ministro das
Relações Exteriores Celso
Amorim criticou o acordo
de livre comércio firmado
entre o Mercosul e a União
Europeia (UE). Mesmo ressaltando não ser contra o
acordo, disse não concordar “com o fato de ter sido
negociado às pressas, pois a
pior coisa numa negociação
comercial é a pressa”.
Suas observações foram
feitas nesta segunda-feira,
na conferência de abertura
do webinar sobre 30 Anos
do Mercosul (1991-2021):
avanços e retrocessos, desafios e paradoxos, que o Ins-

tituto dos Advogados Brasileiros (IAB) promoveu no
canal TVIAB no YouTube.
Segundo Celso Amorim, “a
flexibilização que hoje se vê
pode ser o fim do Mercosul”. Aberto pela presidente
nacional do IAB, Rita Cortez, o evento reuniu advogados, acadêmicos, um jornalista e um ex-parlamentar.
O webinar fez parte do I
Seminário Internacional da
Comissão de Direito da Integração – Colóquio da Comissão de Direito Constitucional, presidida por Sergio
Sant’Anna. Celso Amorim
comentou os efeitos do isolamento decorrente da postura do governo brasileiro,
que, segundo ele, está na
contramão das medidas sa-

LANDMARK PROPERTIES LTDA.
CNPJ/ME nº: 11.298.169/0001-96 - NIRE: 33.2.1031878-1
REUNIÃO DE SÓCIOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A LANDMARK PROPERTIES LTDA. (“Sociedade”) convoca os seus sócios,
por meio do presente edital de convocação (“Edital”), para participarem da
reunião de sócios extraordinária (“Reunião”), a ser realizada no dia 10 de
maio de 2021, às 10:00 horas, por meio exclusivamente digital, nos termos
do disposto na Instrução Normativa nº 79 do DREI, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: (i) apreciação das contas da Diretoria, o balanço
patrimonial e as demonstrações de resultado dos exercícios sociais findos
em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019; e (ii) a destinação
dos resultados dos exercícios findos nesses períodos. Os sócios, seus
representantes legais ou procuradores, poderão participar da Reunião
virtualmente, através do acesso gratuito à plataforma de videoconferência
“Microsoft Teams”, apresentando os documentos para comprovar sua
identidade e qualidade de sócios. Os documentos e informações relativas
as deliberações constantes na ordem do dia, encontram-se à disposição
dos sócios para consulta na sede da Companhia ou por meio do e-mail
financeiro@lmrk.com.br.
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021.
LANDMARK PROPERTIES LTDA. - Por seu Diretor Gustavo Feitosa Felizzola

CONJUNTO RESIDENCIAL KECIL BANDEIRANTES
CNPJ nº 05.933.057/0001-67
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONJUNTO RESIDENCIAL KECIL BANDEIRANTES, devidamente inscrito
no CNPJ sob o nº 05.933.057/0001-67, sito à Estrada Marechal Miguel
Salazar Mendes de Moraes, nº 291 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ
CEP 22.770-330, devidamente representado neste ato por seu Síndico
Geral, o Sr. Ricardo Loetscher de Almeida, no uso de suas atribuições,
convocar os condôminos, em dia com suas obrigações condominiais,
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada
em 13/05/2021, na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes,
nº 291, Jacarepaguá, Rio de Janeiro (sede do condomínio), sendo que às
19:00 horas em 1ª convocação com a presença de pelo menos metade
dos votos totais, em 2ª convocação às 19:30 horas, com a presença de
qualquer número presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2021; 2. ELEIÇÃO DE CONSELHO CONSULTIVO - CONFORME ART 10o DO RI; 3. ESCLARECIMENTOS SOBRE A INADIMPLÊNCIA COLETIVA DOS BLOCOS
H, K e E; Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021.
Ricardo Loetscher de Almeida
SÍNDICO GERAL

nitárias adotadas pelos demais países: “O Brasil não
pode ficar isolado do resto
do mundo, até porque isso
é ruim também para os demais países que integram o
Mercosul”. Para a presidente do IAB, “é uma lástima a
imagem que hoje o mundo
tem do Brasil, em grande
parte por conta da forma
como tem sido conduzido
o Ministério das Relações
Exteriores”. Para Sergio
Sant’Anna, “o compromisso do País com o Mercosul
tem que ser maior do que
governos passageiros e descomprometidos com a democracia”.
Celso Amorim, que esteve à frente do Ministério
das Relações Exteriores nos

governos Itamar Franco,
de 1993 a 1995, e Lula, de
2003 a 2010, disse que “por
uma coincidência histórica”
esteve presente em vários
momentos da construção
do Mercosul. “No governo
Collor, eu era o diretor da
área econômica do Itamaraty e rubriquei o documento
que pode ser chamado de
certidão de nascimento do
bloco econômico”, contou
o diplomata. Em dezembro de 1994, ele era ministro quando foi assinado o
Protocolo de Ouro Preto,
documento que formalizou
a entrada em vigor, a partir
de 1º de janeiro de 1995, do
tratado de livre comércio
entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

CONSTRUTORA LYTORANEA S.A. - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ N.º 07.792.269/0001-05
NIRE n.º 33.3.0030564-5
Ata de Assembleia Geral Ordinária
Aos vinte seis dias do mês de abril do ano 2021, às onze horas, na sede
da sociedade, na Av. Coletora, S/N Quadra C Lote 19 – Zona Industrial –
CEP. 23.812-035, situada no município de Itaguaí, no Estado do Rio de
Janeiro, se fez realizar a Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da
CONSTRUTORA LYTORANEA S.A, nos termos a seguir: PRESENÇAS:
M.A.C.A III Participações e Investimentos S.A, neste ato representada
pelo seu Diretor Presidente o Sr. Marcos Aurelio da Costa Abade,
representando 90% do capital social, F.C.S Participações e Investimentos
S.A, representada pelo seu Diretor Presidente o Sr. Fernando da Costa
Soares, representando 05% do capital social e B.D.C.A Participações e
Investimentos S.A, representada pelo o seu Diretor Presidente o Sr. Bruno
da Costa Abade, representando 05% do capital social, únicos acionistas,
representantes de 100%(cem por cento) do capital social. COMPOSIÇÃO
DA MESA: Bruno da Costa Abade, Presidente, e Fernando da Costa Soares,
Secretário, conforme acordados entre os acionistas. CONVOCAÇÃO:
Dispensada a publicação, face à presença da totalidade dos acionistas,
na forma prevista no estatuto social. ORDEM DO DIA: Apreciar as contas
dos administradores, examinar o Balanço Patrimonial e o de resultado
econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2020.
DELIBERAÇÕES: após a leitura dos documentos mencionados na ordem
do dia, que foram colocados à disposição dos acionistas, trinta dias antes,
conforme recibo, postos em discussão e votação, foram observadas as
seguintes ocorrências: (1) Relatório dos Administradores e Demonstrações
Contábeis do Exercício Social Encerrado em 31/12/2020: aprovadas por
unanimidade as contas da diretoria, acompanhadas das demonstrações
contábeis do exercício social findo em 31/12/2020, com a abstenção dos
legalmente impedidos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,
como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário
à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e
assinada pelos presentes. Itaguaí, 26 de abril de 2021. Assinam a presente
Ata: Bruno da Costa Abade, como Presidente, e Fernando da Costa
Soares, como Secretário. Acionistas presentes: M.A.C.A III Participações
e Investimentos S.A, F.C.S Participações e Investimentos S.A e B.D.C.A
Participações e Investimentos S.A. Acionistas: M.A.C.A III Participações e
Investimentos S.A - Marco Aurelio da Costa Abade – Diretor Presidente;
F.C.S. Participações e Investimentos S.A - Fernando da Costa Soares –
Diretor Presidente; B.D.C.A Participações e Investimentos S.A - Bruno da
Costa Abade – Diretor Presidente; Mesa: Bruno da Costa Abade - Presidente
da Assembleia; Fernando da Costa Soares - Secretário da Assembleia
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Contratar física e
digitalmente
Por Luciana Gouvêa

É

possível contratar a respeito de tudo que tiver fins
lícitos, ou seja, tudo que é permitido por lei ou que
não é proibido. Contrato é instrumento onde se vê e lê
(quando o contrato é escrito), ou se ouve (quando o contrato é verbal) o acordo de vontades de 2 ou mais pessoas,
de instituições e de empresas, criando, modificando ou
extinguindo deveres e direitos.
O simples fato de se comprar uma passagem de metrô
para apresentá-la na baia eletrônica e seguir viagem, ou de receber a entrega da pizza ou das compras pagas no aplicativo
do mercado, esses são exemplos de contratos que fechamos
sem nem percebermos que estamos contratando.
São dezenas de modalidades de contratos. Há, por
exemplo, o contrato de compra e venda, o de troca, de
doação, de aluguel de imóvel ou outro bem, contrato de
empréstimo, de seguro, contratos bancários, com escolas,
contrato eletrônico – formalizado de longe, por loja virtual, com a ausência presencial dos contratantes etc.
Nos casos em que é descumprida alguma obrigação
contratual, seja no contrato verbal, escrito ou combinado
por mídia digital, esse descumprimento está sujeito a indenização por perdas e danos, cobrança de juros, multa e
correção monetária, inclusive, se o contrato firmado tiver
irregularidades, ou seja, contiver vícios por erro, ignorância, dolo, fraude, ou mesmo nos casos de ter sido feito por
pessoa incapaz, havendo equívocos, o que foi contratado
pode ser declarado nulo ou anulado pelo Judiciário.
Algumas dicas importantes para caso de o cidadão decidir assinar qualquer contrato é estar atento para:
1) saber os objetivos do pacto que se está por assinar;
2) se quem está contratando tem capacidade para honrar o contrato;
3) compreender o que de fato está escrito, caso contrário consultar advogado;
4) observar se há renovações automáticas, quais as condições, preço, provisões, duração, local, responsabilidades
e direitos, multas aplicáveis, datas limites para certos eventos, garantias, motivos e formas de encerramento e o local
(foro) onde as dúvidas possam ser tratadas judicialmente,
por mediação ou por arbitragem.
Muito importante também é não deixar espaços em branco, onde possa ser encaixado algum texto; não rasurar; não
assinar folha em branco; rubricar todas as folhas do contrato;
escrever no rodapé de todas as folhas o objetivo e a data da
assinatura do contrato e guardar uma cópia idêntica ao original, inclusive com todas as assinaturas.
No caso do que for ser contratado por aplicativos ou
sites na internet, primeiro é importante verificar se de fato
existe uma empresa responsável para honrar o contrato
(isso pode ser feito perguntando ao Google), também vale
“printar” as telas onde aparecem as condições do que está
sendo contratado e guardar esses arquivos, para o caso de
algum problema.
Contratar parece, mas não é algo simples, portanto, é
razoável assegurar-se dos direitos e deveres dos envolvidos e em casos mais complexos pedir ajuda a quem entende de leis (advogados, sites especializados, etc) para evitar
o desequilíbrio contratual e os prejuízos.
Luciana Gouvêa é advogada, coordenadora da TV Nossa Justiça, diretoraexecutiva da Gouvêa Advogados Associados.

Terça-feira, 4 de maio de 2021 l Monitor Mercantil

Verizon vende Yahoo e AOL
por 60% do valor de compra

A

Verizon vai vender
o AOL e o Yahoo
para o fundo de
investimentos Apollo Global Management por US$ 5
bilhões. O anúncio foi feito
nesta segunda-feira.
Pelos termos do acordo
entre as empresas, A Veri-

zon receberá da Apollo US$
4,25 bilhões em dinheiro e
US$ 750 milhões em ações
preferenciais.
A Verizon manterá uma
participação de 10% na
nova entidade, que deve
se chamar “Yahoo”, e o
negócio será fechado ini-

cialmente no segundo trimestre.
O Yahoo e o AOL, duas
grandes empresas de internet dos anos 2000, foram
adquiridas por cerca de US$
9 bilhões pela Verizon. A
AOL foi comprada da Time
Warner por US$ 4,4 bilhões

em 2015 e o Yahoo por US$
4,8 bilhões em 2017.
A Verizon não conseguiu
o lucro esperado e em 2018
registrou prejuízo de US$
4,9 bilhões, dos quais US$
4,6 bilhões apenas para este
setor, no qual reduziu seus
números.

Micros criaram cerca de 60% dos
empregos gerados em março

E

m março de 2021,
as micro e pequenas
empresas
(MPE)
foram responsáveis pela geração de 57,9% dos empregos com carteira assinada
no Brasil, o que corresponde a quase 107 mil vagas.
O resultado é superior aos
postos de trabalho criados
pelas empresas de médio e
grande porte (MGE), que
foi pouco mais de 67 mil.
Os dados constam em levantamento feito pelo Sebrae com base no Caged do
Ministério da Economia.
O presidente do Sebrae,
Carlos Melles, destaca que
os números positivos vêm
ocorrendo pelo nono mês
consecutivo e que refletem
que as MPE são essenciais
para a retomada econômica
brasileira. “Esse é o 9ª mês
que as micro e pequenas
empresas puxam a geração
de empregos formais no
Brasil. Não há dúvida que
elas são o motor da nossa
economia. Mesmo diante
da sobrevida da pandemia,
os resultados positivos sina-

lizam o quanto é importante
a continuidade de medidas
emergenciais que amparem
o segmento”, declarou o
presidente do Sebrae.
No acumulado do ano,
dos cerca de 837 mil empregos gerados no primeiro
trimestre, 587 mil (70,1%)
foram criados pelas micro
e pequenas empresas, enquanto as médias e grandes
empresas criaram 190 mil
(22,7%). Quanto observa-se o saldo mensal médio,
as MPE atingiram patamar
superior a 195 mil novos
postos de trabalho, enquanto as MGE tiveram um
número aproximado de 63
mil. Isso significa dizer que
a cada novo posto de trabalho gerado por uma média
e grande empresa, os micro
e pequenos empreendimentos geram outros 3 novos
postos de trabalho.
Apesar do atual momento crítico da pandemia no
Brasil, o primeiro trimestre de 2021, quando comparado ao mesmo período
do ano passado, apresenta

um cenário mais favorável.
Entre os meses de janeiro,
fevereiro e março de 2020,
as MPE foram responsáveis
pela criação de quase 118
mil vagas, número considerado cinco vezes menor, e,
por outro lado, as MGE tiveram um saldo negativo de
um pouco mais de 94 mil
novos empregos gerados,
pois demitiram mais do que
admitiram. Sendo assim,
no primeiro trimestre deste
ano, o total de novas contratações das MPE teve um
aumento de 398%.
Apesar de o padrão de
contratações ter diminuído, o mês de março foi
bom para todos os setores.
O único estrato que apresentou saldo negativo de
geração de empregos foi o
da agropecuária das médias
e grandes empresas. Nas
MPE, observou-se mudança no perfil dos setores que
mais contrataram. Serviços
continua liderando com
38.884 novas vagas criadas,
a indústria de transformação, antiga terceira coloca-

da, assume o segundo lugar
com 27.759 novas vagas,
seguido da construção civil
com saldo de 18.386 empregos. O setor de comércio que, em fevereiro/2021,
ocupava a segunda posição
com 65.084 novos postos,
em março, apresentou saldo
positivo de apenas 11.884.
Na análise regional, o
que mais chama atenção é
a recuperação do estado do
Amazonas. Após apresentar
em janeiro e fevereiro saldos
negativos de contratação, no
mês de março, o estado foi
a terceira UF que proporcionalmente mais contratou,
com uma média 12,17 novos
postos de trabalho a cada
mil já existentes.
Já na avaliação do acumulado do primeiro trimestre de 2021, Mato Grosso,
Rio Grande do Norte e
Santa Catarina foram os estados que mais contrataram
no período. O destaque foi
o estado potiguar que até
fevereiro ocupava a quarta
posição do ranking e, em
março, subiu duas posições.

Cerca de 70% de MEIs não
entregaram a declaração anual
O prazo para a entrega da Declaração Anual
de Rendimento do MEI
(Dasn-Simei) termina no
dia 31 de maio e, apesar de
o processo ser totalmente
online e levar poucos minutos para ser executado, 68%
dos microempreendedores
individuais ainda não entregaram sua declaração, o que
corresponde a um universo
de aproximadamente oito

milhões de MEI. As informações constam em levantamento feito pelo Sebrae
com base nos dados da Receita Federal.
Até o momento, a Receita já recebeu a declaração
de 3,7 milhões de MEI dos
11,3 milhões existentes. O
Amazonas é o estado com o
menor número de declarantes: apenas 21% dos formalizados cumpriram com essa

obrigação. Em segundo lugar
estão empatados Rio de Janeiro e Amapá, ambos com
23% de envio. Santa Catarina é o líder de entregas, com
39%, seguido por Minas Gerais, com 38%, e pelo Piauí e
Paraná, com 37%. Em São
Paulo, estado que concentra
o maior número de MEI,
apenas 30% dos 3,2 milhões
de formalizados estão quites
com a Das-MEI

O gerente de Políticas
Públicas do Sebrae, Silas
Santiago, alerta que essa
é uma das obrigações do
MEI e que o não envio
pode originar multas e perda de benefícios. “Mesmo
quem está inadimplente
com as parcelas deve enviar
a declaração. Quem não entregar a Dasn-Simei pode
pagar multa de R$ 50 e mais
juros”.

DRACARYS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 34.325.259/0001-24

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço
encerrado em 31/12/2020 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 2019
31/12/20 31/12/19 (Em R$ mil)
Ca- Reserva Prejuízo
Outros
Ativo circulante
24
4
pital
de acumu- resultados
Caixa e equivalentes de caixa
22
4
social capital
lado abrangentes Total
Créditos tributários
2
- Saldo em 31/12/2018
Ativo não circulante: Outros créditos
3.068
- Constituição, conforme
Realizável a longo prazo
3.068
662
AGC de 25/05/2019
200
- 200
Permanente: Investimentos
662 Adiantamento para futuro
Total do ativo
3.092
666
aumento de capital
652
- 652
Passivo não circulante: Outros débitos
203
702 Prejuízo líquido do exercício
- (1.100)
- (1.100)
Patrimônio líquido
2.889
(36) Ganho de investimento
212 212
Capital social
6.264
200 Saldo em 31/12/2019
200
652 (1.100)
212
(36)
Reservas de capital
652 Aumento de capital conforme
Prejuízo acumulado
(3.587)
(1.100) AGE 28/02/2020
1.252 (1.252)
Outros resultados abrangentes
212
212 Aumento de capital conforme
Total do passivo e patrimônio líquido
3.092
666
AGE 09/03/2020
3.000 (3.000)
Aumento de capital conforme
Demonstração do Resultado em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
Despesas operacionais
31/12/20 31/12/19
AGE 30/11/2020
392
- 392
Comerciais
(90)
- Aumento de capital conforme
Administrativas
(103)
(198) AGE 31/12/2020
1.420 (1.420)
Resultado de equivalência patrimonial
(2.365)
(902) Adiantamento para futuro
Total despesas operacionais
(2.558) (1.100) aumento de capital
- 5.020
- 5.020
Resultado financeiro, líquido
71
- Prejuízo líquido do exercício
- (2.487)
- (2.487)
Receitas financeiras
71
- Saldo em 31/12/2020
6.264
- (3.587)
212 2.889
Despesas financeiras
- tadas no Brasil, que compreendem a legislação societária e os Pronunciamentos,
Prejuízoantesdoimpostoderendaedacontribuiçãosocial (2.487) (1.100) Orientações e Interpretações emitidas pelo CPC, que estão em conformidade
Tributos sobre o lucro
- com as normas internacionais de contabilidade (International Financial ReporPrejuízo líquido do exercício
(2.487) (1.100) ting Standard - IFRS) emitidas pelo Comitê de Normas Contábeis Internacionais
Prejuízo líquido atribuído aos acionistas: Controladores
(2.487)
(1.100) (International Accounting Standards Board - IASB). As demonstrações financeiPrejuízo por ação básico (em R$)
(0,00)
(0,01) ras foram elaboradas com base em diversos métodos de avaliação utilizadas nas
NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Informações sobre a Companhia: A Dracarys Participa- estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das
ções S.A. (doravante denominada como “Companhia”) é uma sociedade anônima demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos,
de capital nacional fechado com sede social localizada na Rua Joaquim Floriano, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado
nº 72, 20º andar, conjunto 201, Itaim Bibi – Cidade e Estado de São Paulo – SP. a ser registrado nas demonstrações financeiras. Os itens significativos sujeitos a
A Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades, como sócia, essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobiliacionista ou quotista, no país ou no exterior. 2. Políticas contábeis: As demons- zado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros
trações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis ado- pelo valor justo, as estimativas do valor recuperável dos terrenos e edificações,

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
31/12/20 31/12/19
Prejuízo líquido do exercício
(2.487) (1.100)
Ajustes por: Resultado de equivalência patrimonial
2.365
902
(122)
(198)
(Aumento)/diminuição nos créditos com ativos
(2)
Aumento/(diminuição) de outros ativos e
passivos circulantes e não circulantes
(3.068)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
(3.192)
(198)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Adiantamento para futuro aumento de capital
em controlada
(1.810)
(450)
Aquisição de investimentos
(200)
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas
atividades de investimento
(1.810)
(650)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela emissão de ações
200
Aumento de capital
5.020
Adiantamento para futuro aumento de capital
652
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas
atividades de financiamento
5.020
852
Aumento/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
18
4
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
4
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
22
4
análise do risco de crédito para determinação das perdas estimadas com créditos
de liquidação duvidosa, assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para as demandas judiciais e administrativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido
ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia
revisa suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. As demonstrações
financeiras foram preparadas utilizando-se o custo histórico como base de valor,
exceto pela valorização de certos instrumentos financeiros ativos e passivos,
os quais são mensurados pelo valor justo. As demonstrações financeiras estão
apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia.
Todas as informações apresentadas em milhares de reais foram arredondadas
para o milhar mais próximo possível, exceto quando indicado de outra forma.
Pedro de Godoy Bueno - Presidente, Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro - Diretor
Talita Ferreira Verdan - Contadora - CRC-RJ 097.129/O-0 “S” SP
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SINTELMARK – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
O SINDICATO DOS OPERADORES DE TELEMARKETING E EMPREGADOS
EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE TELEMARKETING E SIMILARES OU CONEXOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO-RJ
(Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis,
Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de
Meriti e Seropédica), CNPJ 04.972.137/0001-69, Código Sindical
913.005.562.90974-0, convoca toda a categoria para a Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada em sua sede – Rua do Riachuelo, 191 B/ 3º
andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ, no dia 11/05/2021, às 11h em primeira
convocação e às 11h30 em segunda e última convocação, para discutir e
deliberar, com qualquer número de presentes, sobre a seguinte Ordem do
Dia: 1) Aprovação da Pauta de Reivindicações para celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022; 2) Outorga de poderes à Diretoria do
Sindicato para negociar e celebrar a Convenção Coletiva de Trabalho com
o Sindicato Patronal, bem como requerer Mesa Redonda à SRTE e/ou instaurar Dissídio Coletivo, caso necessário; 3) Aprovação das Contribuições
Negocial e Confederativa em conformidade com os Art. 462 e 513 (alíneas
“b” e “e”) da CLT, Art. 7º (Incisos VI e XXVI) e Art. 8º (Inciso IV) da Constituição Federal e Precedentes Normativos 21 (2ª Reg.) e 22 (5ª Reg.); 4)
Aprovação do valor da mensalidade sindical prevista no Estatuto da Entidade; 5) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.
Maria Goretti Lima Rodrigues - Presidente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
39ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 301,303,305-A – CASTELO/RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-3227
E-mail: cap39vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS,
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, MOVIDA
POR RODRIGO CODEVILA PALMA, CARLOS ALBERTO DE
OLIVEIRA DE ANDRADE e PAULA FLAVIA DOS SANTOS
PEIXOTO FORTUNA em face JEAN ALLAN COSTA
e S/M MARIA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA PROCESSO Nº 0016398-15.2003.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO –
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) que será realizado o público Leilão pelo
Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA
MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível
no
portal
eletrônico
do
Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, com no mínimo 05 (cinco) dias
de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior
a avaliação, que será encerrado no dia 25/05/2021 às 11:00h
e, não havendo licitantes, se iniciará de imediato o Segundo
Leilão, por valor igual ou superior pelo valor de R$ 25.500,00,
que será encerrado no dia 01/06/2021 às 11:00h. DO BEM A
SER LEILOADO: Conforme o Laudo de Avaliação de fls. E-376/
377: Um veículo da Marca: Suzuki, Modelo: Grand Vitara 2.0
16V 4x2/14x4 5p Mec. Valor avaliado pela tabela FIPE em
R$38.976,00 (Trinta e oito mil, novecentos e setenta e seis
reais). E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo,
ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta pública se não
for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma
do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE
ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO
SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE
DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade
em Rio de Janeiro, em 11 de março de 2021. Eu, digitei __, e Eu,
Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) LUIZ ANTONIO VALIERA
DO NASCIMENTO – Juiz de Direito.

MUTUAL INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS PAGAMENTOS E COBRANÇA S/A
(SOB A FORMA VIRTUAL)
CNPJ/ME 24.285.984/0001-62 - NIRE 33.3.0033495-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da MUTUAL INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS PAGAMENTOS E COBRANÇA S/A (“Companhia”), a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), no dia 18 de maio de 2021, às 10:00
horas, a ser realizada exclusivamente sob a forma virtual, através da plataforma
do Google Meet, na sala virtual a ser acessada através do link https://meet.google.
com/nth-sczc-bzp ou através do número: (BR) +55 19 4560-9775 PIN: 215 921
214#, instalando-se em primeira convocação às 10:00 horas, com a presença de
acionistas que representem ⅔ (dois terços) do capital social com direito a voto e,
em segunda convocação à 10:30 horas, com a presença de qualquer número de
acionistas, com a seguinte ordem do dia: (1)Alteração do artigo 2º do Estatuto Social
da Companhia, para incluir no objeto social as seguintes atividades secundárias:
(i) holding de participação em instituições não financeiras (CNAE 6462-0/00) e
(ii) sociedade em participações, exceto holdings (CNAE 6463-8/00); (2) Alteração
do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o número de membros
que compõe o Conselho de Administração, passando a ser composto por no
mínimo 3 (três) membros e no máximo 6 (seis) membros; (3) Eleição do Sr. Victor de
Oliveira Fernandes como membro do Conselho de Administração da Companhia,
tendo em vista o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Fabrício Spiazzi Sanfelice
ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (4) Eleição
dos Srs. Darryl Clayton Green, Diego Rondon Borin e da Sra. Sylvia Moreira F.
Camarinha como membros do Conselho de Administração da Companhia;
(5) Exercício parcial, pela Companhia, da sua opção de compra de quotas sociais
da empresa COMBATEAFRAUDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
(“CAF”), conforme instrumento celebrado entre a CAF e a Companhia em 25 de
julho de 2019, tendo em vista o recebimento da Carta de Intenções da D C GREEN
- PARTICIPAÇÕES EIRELI, datada de 12 de abril de 2021 (“Carta”), disponibilizada
aos acionistas da Companhia via e-mail; (6) Venda de 33,33% (trinta e três vírgula
trinta e três por cento) da participação da Companhia no capital social da CAF
para a empresa D C GREEN - PARTICIPAÇÕES EIRELI, nos termos dispostos na
Carta; (7) Outras matérias de interesse da Companhia. Cumpre informar que esta
AGE ocorrerá apenas na forma virtual, em razão da imposição de distanciamento
social para preservação da saúde pública no atual cenário de grave pandemia
causada pelo novo Coronavírus, observando a Instrução Normativa nº 81 do
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“IN/DREI 81”).
Desse modo, os senhores acionistas poderão participar da reunião à distância
por meio do preenchimento e envio à Companhia do Boletim de Voto à Distância
(“Boletim”), antecipadamente ou (b) do acesso ao link informado acima, na data
e hora acima mencionadas. O Boletim disponibilizado pela Companhia deverá
ser preenchido e devolvido à Companhia conforme instruções nele presentes,
na hipótese de o acionista optar por exercer seu direito de voto por meio desse
instrumento, nos termos da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade
Anônima, que constitui o Anexo V do artigo 9º da IN/DREI 81. O modelo de
Boletim encontra-se disponível no sítio da Companhia https://mutual.club/
Mutual_Boletim_Voto_a_Distancia.pdf. O acionista que optar por exercer seu
direito de voto a distância deverá encaminhar uma via digitalizada do Boletim,
devidamente preenchido, rubricado e assinado, para o e-mail ri@mutual.club.
O Boletim deverá estar acompanhado da documentação pertinente que evidencie
os poderes do representante do acionista que o subscreve para participar e votar
em nome do acionista na referida AGE, tal como instrumento de indicação ou
eleição do representante legal do acionista acompanhado de documentação que
comprove de seus poderes para participar de assembleia geral da Companhia, no
caso de pessoa jurídica, bem como instrumento de mandato daqueles acionistas
que desejarem se fazer representar por procurador (acompanhado do respectivo
instrumento de indicação ou eleição do representante legal do acionista signatário
da procuração no caso de pessoa jurídica). Para que o Boletim seja considerado
válido e os votos nele proferidos sejam contabilizados como parte integrante do
quórum da AGE, (i) todos os campos deverão ser devidamente preenchidos; e
(ii) ao final, o acionista ou seu representante deverá assiná-lo, sendo admissível
a assinatura digital com certificado emitido por entidade credenciada pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou qualquer outro meio
de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. O
Boletim somente será considerado como recebido pela Companhia e, portanto,
considerado para fins de cômputo de quórum na AGE, caso a Companhia receba
a via digital com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência em relação à data de
realização da AGE. Os Boletins recebidos após tal data serão desconsiderados.
A Companhia comunicará em até 2 (dois) dias do recebimento do Boletim: (i) o
recebimento do Boletim, bem como se este e a documentação que o acompanha
são suficientes para que o voto do acionista seja considerado válido; ou (ii) a
necessidade de retificação ou reenvio do Boletim, ou da documentação societária
que evidencie os poderes do representante do acionista, descrevendo os
procedimentos e prazos necessários à regularização. A Companhia solicita que
os acionistas ou seus representantes que desejarem participar da AGE enviem
para a Companhia, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) minutos em
relação ao horário previsto para o início da mesma, a documentação contendo
da prova de identificação do acionista, bem como documentação que comprove
seus poderes para participar da AGE (no caso de pessoa jurídica), ou instrumento
de mandato daqueles acionistas que desejarem se fazer representar por
procurador (acompanhado do respectivo instrumento de indicação ou eleição
do representante legal do acionista signatário da procuração, no caso de pessoa
jurídica). Registre-se que o tempestivo envio de Boletim não impede o acionista
de se fazer presente remotamente na AGE e votar as matérias da ordem dia.
A Companhia esclarece que a AGE será gravada em áudio e vídeo, e, nos termos
do item 2, da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima (Anexo V
da IN/DREI 81), bem como manterá a gravação arquivada por, no mínimo, dois
anos. Por fim, a Companhia assegura que eventuais manifestações, por escrito,
encaminhadas pelos acionistas presentes à mesa da AGE, através do e-mail
ri@mutual.club, até o final da realização da AGE, serão anexadas à ata caso
expressamente solicitado. A fim de auxiliar os acionistas presentes, a Companhia
fornecerá suporte técnico pelo telefone 11 98255-9000. Eventuais dúvidas sobre
as questões acima poderão ser dirimidas por meio de contato com Marciliano
Freitas, através do e-mail ri@mutual.club.
Marciliano José Naves de Freitas Azevedo
Presidente do Conselho de Administração
Rio de Janeiro 04 de maio de 2021

Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais dos
Municípios do Rio de Janeiro – SINDISEP/RJ.
CNPJ N° 29.295.892/0001-87
O Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais dos Municípios do Rio de Janeiro – SINDISEP/RJ, inscrito sob o CNPJ N° 29.295.892/
0001-87, filiado a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público
Federal - CONDSEF/Fenadsef, CNPJ 26.474.510/0001-94 convoca
Assembleia Geral dos funcionários da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, que se realizará no dia 06 de maio de 2021, de
forma online, pelo aplicativo meet, e terá seu link disponibilizado a todos,
em primeira convocação às 18h30, e em segunda e última convocação
às 19h00, cuja pauta é: 1) Instauração da Greve, ou estado de Greve, a
partir do dia 10/05; 2) Outros assuntos de interesse da categoria.
Diretoria Colegiada do SINDISEP-RJ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – TELECOOP COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE FRETAMENTO, TURISMO, CARGA E TRANSPORTES
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO MUNICIPAL,
INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE
FRETAMENTO, TURISMO, CARGA E TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE
PASSAGEIROS NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E
INTERESTADUAL, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005004-5 e
inscrita no CNPJ sob o nº de registro 10.813.667/0001-67, Sr. CAIO SOUTO
ALVES, no exercício das suas atribuições, convoca os sócios cooperados
para participarem da AGE – Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada
no dia 15 de maio de 2021, nas dependências do prédio onde a cooperativa
está estabelecida, em suas áreas comuns, a fim de dar maior segurança e
possibilitar a participação dos sócios, mantendo a distância mínima exigida
entre eles, seguindo os protocolos definidos pelos Órgãos Sanitários e de
Saúde, como prevenção contra a Pandemia – COVID-19. Para tanto, a AGE
será realizada na Estrada do Engenho Velho, 840 – Salão Garagem Térreo,
Taquara, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.723-395, em primeira convocação as
08:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios cooperados;
em segunda convocação as 09:00 h com a presença mínima de metade
mais um dos sócios cooperados e em terceira e última convocação as
10:00 h com a presença mínima de 10 (dez) sócios cooperados. Na data
da presente convocação a cooperativa tem no total do seu quadro
social 960 (novecentos e sessenta) associados. Conforme disposto
no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os associados poderão participar e votar a
distância na assembleia, caso necessário, nos termos do disposto na
regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e
Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia (Incluído pela Medida Provisória nº.
931 e Lei 14.030 de 2020). A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1)
Apresentação de Proposta para Deliberação da Assembleia de Reforma
Estatutária: a) Revisão Geral e Mudanças na Redação do Estatuto Social;
2) Eleição dos Membros do Conselho de Ética conforme Estatuto Social;
3) Eleição dos Membros do Conselho Gestor de Fundos conforme Estatuto
Social; 4) Demais assuntos de interesse social.
Rio de Janeiro – RJ, 04 de maio de 2021.
Caio Souto Alves – Diretor Presidente

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de
Recebíveis Imobiliários - CRI - da 1ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S/A, CNPJ/MF 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos termos
da cláusula 8.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1ª e 2ª
Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão”
e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela
presente, convocar os Titulares dos CRI da 1ª Série da 2ª Emissão dos CRIs da
Emissora (“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI
da Emissão (“Assembleia Geral”), a se realizar no dia 24 de maio de 2021, às
14h00 (quatorze 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 Ordem
do Dia da Assembleia Geral será a seguinte: (i) Deliberar acerca da substituição
do índice de atualização monetária dos CRI, o IGP-M, pelo IPCA, de acordo
com a solicitação recebida pela Emissora; (ii) 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 aos documentos da Emissão, caso necessário. Uma vez aprovadas, as matérias da
Ordem do Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto proferido. 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 Geral 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 para 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. 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. Os termos que não se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído
nos documentos da Emissão. Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2021.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
PB BRASIL ENTRETENIMENTO S/A
CNPJ Nº 08.844.841/0001-97 / NIRE 33.30028214-9
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Data, hora e local: No
dia 12/04/2021, às 11:00 h, na sede da Cia., localizada na Av. das Américas, 1.650,
Bl. 4, ljs 113, 114 e 115, Barra da Tijuca, CEP 22.640-101, RJ/RJ. 2. Convocação
e Presença: Presentes Acionistas representantes da totalidade do Capital Social
da Cia., conforme se verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Presença
de Acionistas, sendo dispensada a convocação na forma do § 4º do art.124 da lei
nº 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Sr. Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da
Costa; Secretário: Sr. Maurício Gonzalez Pinto. 4. Ordem do Dia: Em matéria
ordinária: (a) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o
balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2020; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido
do exercício encerrado em 31/12/2020; (c) aprovar a distribuição de dividendos e
ratificar as distribuições ocorridas com base nos resultados apurados em 2020;
e (d) reeleição do Diretor Presidente e Diretor Financeiro da Cia.; Em matéria
extraordinária: (e) Deliberar sobre a antecipação dos dividendos referentes ao 1º
trimestre de 2021. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem ressalvas,
os Acionistas deliberaram: Em matéria ordinária: (i) Autorizar a lavratura da ata
a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do parágrafo 1º do
art.130 da Lei nº 6.404/76; (ii) Aprovar, sem emendas ou ressalvas, as contas dos
administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, publicados no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil em 08/04/2021; (iii) Tendo
em vista a apuração de lucro no exercício social encerrado em 31/12/2020, no valor
total de R$ 8.922.420,67, aprovam os Acionistas destiná-los da seguinte forma: R$
8.922.420,67, como dividendos referentes ao lucro apurado no exercício de 2020,
sendo certo que R$ 7.000.000,00 foram antecipadamente pagos aos Acionistas
em 2020, conforme aprovado nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas
em 17/04/2020, 06/07/2020 e 15/10/2020 e R$ 1.922.420,67 em 2021, conforme
aprovado naAGE realizada em 14/01/2021, de acordo com suas respectivas participações societárias, cujo recebimento osAcionistas outorgam ampla e geral quitação
à Cia.; (iv) Não será constituída reserva operacional no exercício de 2020, tendo
em vista o atingimento de seu limite estatutário; (v) Não será constituída reserva
legal no exercício de 2020, tendo em vista o atingimento de seu limite legal; (vi)
Aprovar a reeleição, como Diretora Presidente da Cia., da Sra. Cinthia Fajardo,
brasileira, divorciada, economista, portadora da CI 00607541900, DETRAN/RJ, e
CPF 045.460.047-02, residente e domiciliado na RJ/RJ, com endereço profissional na Av. das Américas nº 1650, Blc. 4, Sls. 113, 114 e 115, Barra da Tijuca; e (b)
aprovar a reeleição, como Diretor Financeiro da Cia., do Sr. Maurício Gonzalez
Pinto, brasileiro, casado, administrador, CI 06.734.347-5, expedida pelo DETRAN/
RJ, inscrito no CPF/MF 924.798.637-00, residente e domiciliado na RJ/RJ, com
endereço profissional na Rua Jardim Botânico, 695, 4º andar, RJ/RJ, CEP 22470050, ambos com mandato até a AGO de 2024, sendo fixado o valor anual de até
R$15.100,00 como remuneração anual dos Diretores ora eleitos; e (vii) Os Diretores
ora eleitos declaram não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, em virtude de condenação criminal, por se encontrarem
sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade. Em matéria extraordinária: (vi) Aprovar a distribuição
antecipada dos lucros do exercício social em curso, o qual se finda em 31/12/2021,
tomando-se por base o balanço patrimonial intermediário referente ao primeiro trimestre, no valor de R$ 2.000.000,00, a ser distribuído na proporção da participação
societária de cada Acionista da Cia. e creditado na conta desses, na forma que
segue: Acionistas / % / R$. Globo Comunicação e Participações S.A. / 60,00 % /
1.200.000,00; Claxson Media, LLC / 40,00 % / 800.000,00. Total a ser distribuído
/ 100,00 % / 2.000.000,00. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a
presente ata lavrada, que depois de lida, foi aprovada e assinada pelos membros
da mesa e pela totalidade dos Acionistas da Cia presentes a esta Assembleia. RJ,
12/04/2021. Mesa: Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa – Presidente;
Maurício Gonzalez Pinto – Secretária. Acionista: Globo Comunicação e Participações S.A. e Claxson Media, LLC. Confere com o original lavrado em livro próprio.
Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa - Presidente; Maurício Gonzalez Pinto - Secretário. Jucerja reg. sob o nº 4054547 em 26/04/2021. Bernardo
F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Mercado Livre de
Energia: opção de até
35% de economia
na conta de luz

R

esponsável
por
85% do consumo da indústria, o
Mercado Livre de Energia
está proporcionando mais
economia, isenção de bandeiras tarifárias e liberdade
para negociar preços e tipos
de energia.
Atualmente, o Mercado
Livre de Energia é direcionado para consumidores
que gastam pelo menos
R$ 50 mil por mês em sua
conta de energia - o equivalente a 500 kW de demanda contratada. No entanto,
existem discussões em andamento sobre a abertura
desse mercado para consumidores de menor porte
e, futuramente, até para o
consumidor final. Além disso, existem as empresas que
se enquadram na categoria,
mas ainda não conhecem os
benefícios do mercado.
Em dezembro do ano
passado, o Mercado Livre
de Energia representava
32% do total de consumo
do país, segundo a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia
(Abraceel) - e teve um aumento de 22% comparado
a dezembro de 2019.
Segundo Daniel Ito, gerente de Monitoramento da
Esfera Energia - empresa
de tecnologia que atua com
gestão e comercialização de
energia, nesse segmento,
os preços dos contratos de
energia são negociados e
gerenciados pelo consumidor, enquanto que no mercado cativo o consumidor é
passivo ao preço contratado
pela distribuidora e que na
maioria dos casos é superior aos preços praticados
no Livre. Esse cenário de
diferentes preços e negociações possibilita que os
consumidores tenham uma
economia de até 35% na
conta de energia.
De acordo com Ito, para usufruir desse benefício,
é necessário acompanhar o
mercado e as variáveis que
permitem identificar os
melhores momentos para
compra, além de realizar
cotação com vários players
para garantir as melhores
condições. Hoje, existem
empresas que não só ajudam o consumidor a migrar
para o Mercado Livre de
Energia, como fazem todo
esse trabalho de gestão e

análise de mercado, direcionando o melhor momento
para compra.
Ito também explica que
o consumidor pode negociar a contratação de energia de acordo com as suas
necessidades e especificidades. Dessa forma, é possível
negociar volumes, prazos,
reajustes, flexibilidades e
preços, dando autonomia
na tomada de decisão além
de maior previsibilidade de
gastos quando comparado
ao mercado cativo.
No mercado cativo, de
Contratação Regulada, não
existe a possibilidade de
adequar produtos e condições de acordo com o seu
perfil de consumo. Além
disso, o consumidor tem
mais poder na tomada de
decisão, controlando a estratégia de compra de energia, sem ficar refém das
tarifas determinadas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em virtude da estratégia da distribuidora
Sem bandeiras tarifárias
De acordo com Ito, neste
segmento, as empresas negociam o preço da energia
que será válido por todo o
período contratado. Dessa
forma, o consumidor não
fica sujeito às alterações de
bandeiras tarifárias, que influenciam diretamente no
preço cobrado pelas concessionárias de energia.
Fatores como períodos
de seca ou menor volume
de chuvas, por exemplo,
influenciam no preço da
energia, fazendo com que a
tarifa fique mais cara para o
consumidor.
Ele explica que, neste
mercado, o consumidor
tem a possibilidade de escolher qual é o tipo de energia que ele quer comprar,
como energias de fontes
renováveis como energia
solar ou eólica, diminuindo assim impactos no meio
ambiente, reduzindo a poluição atmosférica para tentar controlar os efeitos do
aquecimento global.
Além disso, sustentabilidade e fontes de energias
renováveis fazem parte das
pautas da agenda global sendo uma tendência cada
vez maior no país e entre as
empresas.

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
trabalhadores bancários que prestam serviços para o conglomerado do
BANCO ITAU UNIBANCO S.A., sócios ou não sócios, que atuem na base
territorial deste sindicato, para se reunirem em Assembléia Extraordinária
Específica que se realizará de forma remota/virtual durante o período das
09:00 horas até às 20:00 horas do dia 05 de maio de 2021, 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: Discussão e deliberação sobre a proposta e renovação do Acordo Coletivo de Trabalho que regulamenta a Comissão de Conciliação Voluntaria - CCV, com vigência de dois
anos, a ser celebrado com o conglomerado do Banco Itaú Unibanco.
Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021
ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta
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BNDES aplicará R$ 450
milhões no Cielo Receba Mais
Previsão: Alcançar cerca de 56 mil
pequenos negócios de diversos setores

O

Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
aplicará R$ 450 milhões
no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
(FIDC) Cielo Receba Mais,
no âmbito da Chamada Pública para Fundos de Crédito para micro, pequenas e
médias empresas (MPMEs).
É o primeiro contrato da
categoria “Fundos Originadores”, ou seja, destinados a
empresas que ofertam créditos para sua própria base
de clientes. O Cielo Receba
Mais também terá aporte de
R$ 79,4 milhões da Cielo
S.A., chegando a um capital
total de R$ 529,4 milhões.
Com o aporte do BNDES no FIDC, que se
dará por meio da subscrição de cotas seniores do
fundo, serão oferecidos
financiamentos a MPMEs
dos mais variados setores
e pessoas físicas que exerçam atividades econômicas e que sejam usuárias
das maquininhas de cartão
de crédito da Cielo. A projeção é de que sejam beneficiados cerca de 56 mil
empreendedores.
O valor médio dos empréstimos previsto é de R$
20 mil e o custo final médio para o cliente na obtenção de crédito, de 3,25% ao
mês. Essa taxa é menor que
os 3,5% ao mês, limite máximo de custo exigido no
edital da chamada do BNDES. O prazo médio das
operações deverá ser de 24
meses.

Além disso, com o objetivo de fazer os recursos
financeiros chegarem a
microempreendedores em
áreas de vulnerabilidade
social, sobretudo frente
aos efeitos econômicos
negativos decorrentes do
COVID-19, R$ 1 milhão
será alocado para a operacionalização de uma linha
de microcrédito com condições especiais.
O produto ofertado terá
condições, critérios de elegibilidade e acesso à linha
de crédito mais acessíveis.
O valor médio esperado para essa linha de microcrédito é de R$ 5 mil; o prazo,
de 20 meses; e a carência,
de 90 dias para a primeira
parcela.
Projeção
O objetivo é alcançar cerca de 200 microempreendedores na primeira rodada de
crédito. A Cielo, por meio
de parcerias, providenciará treinamento técnico aos
contemplados para que
possam fortalecer seus negócios.
“Vamos oferecer mais
de R$ 1 bilhão em crédito a partir da possibilidade
de reinjetar o dinheiro dos
pagamentos das parcelas.
Tenho certeza de que será uma contribuição importante para que nossos
clientes atravessem este
momento difícil causado
pela pandemia”, afirma
Paulo Caffarelli, presidente da Cielo.
Segundo o Diretor de

Participações, Mercado de
Capitais e Crédito Indireto
do BNDES, Bruno Laskowsky, “os FIDCs da chamada pública lançada pelo
BNDES na modalidade de
Originadores têm por objetivo ofertar uma alternativa
de crédito para uma base
importante de clientes no
segmento de MPMEs, sendo uma opção para ampliação das fontes de crédito do
mercado e mecanismo de
estímulo à atividade neste
momento ainda difícil da
economia”
Chamada Pública
O BNDES estima alcançar 100 mil empresas com
esta iniciativa para Fundos
de Crédito para MPMEs ,
que tem como foco qualquer empreendedor com
acesso a um meio de pagamento, seja por meio de
uma maquininha, por marketplace ou via fintech,
mesmo que não seja bancarizado. A expansão do
crédito por meio de canais
alternativos é uma tendência mundial e está alinhada ao propósito social do
BNDES.
O banco pode ter uma
participação de até 90% do
capital de cada fundo, observado o limite de R$ 500
milhões. Os recursos deverão ser aplicados em negócios no Brasil. A chamada
contou com duas categorias
de fundos: os originadores
de crédito e os gestores de
crédito, ambos para pequenos negócios.

Guia mostra como proteger ativos
Um guia sobre propriedade intelectual elaborado
pelo escritório de advocacia Mattos Filho mostra o
passo a passo para obter
a proteção de invenções,
marcas e produtos. A área
de Propriedade Intelectual do Mattos Filho elaborou o guia para startups
e empresas de pequeno e
médio porte, indicando alguns pontos importantes
para a devida proteção de
seus ativos de propriedade
intelectual antes de levar
suas ideias, novas marcas e
produtos ao mercado.
“A proteção da propriedade intelectual é o reconhecimento de direitos
exclusivos sobre novas
tecnologias,
invenções,
marcas, produtos e criações em geral. Obter esta
proteção, antes de disponibilizar novas ideias ao
mercado, é importante para contar com maior segu-

rança em sua exploração
comercial, evitando também que a criação seja indevidamente copiada”, relata a publicação divulgada
na semana passada.
De acordo com o texto
desenvolvido pelo Mattos
Filho, a proteção da propriedade intelectual é também um meio de se obter
um ativo mais apropriado
para negociações no mercado e licenças de uso para
terceiros. “Neste pequeno
guia, indicamos alguns
pontos importantes para
a devida proteção do seu
ativo”.
Dicas do guia
- Conceitualmente, as
funções principais da marca são identificar a origem
e distinguir produtos ou
serviços de outros idênticos
ou semelhantes de origem
diversa. Pela legislação bra-

sileira, são passíveis de registro como marca todos os
sinais distintivos visualmente perceptíveis.
- Atualmente, as marcas
podem ser registradas no
Brasil nas seguintes formas: nominativas (sinal
constituído por uma ou
mais palavras), figurativas
(sinal constituído por desenho, símbolos, figuras,
imagem, qualquer outra
forma fantasiosa de algarismo ou letra etc.), mistas (sinal constituído pela
combinação de elementos
nominativos e figurativos)
ou tridimensionais (sinal
constituído pela forma tridimensional distintiva de
produto ou embalagem).
- Antes de solicitar um
registro, a boa prática recomenda a realização de busca prévia por marcas semelhantes que possam ensejar
o indeferimento do pedido
de registro.

Três perguntas: a reunião
do Copom, os juros e o dólar
Por Jorge Priori

T

endo em vista a
reunião do Comitê de Política
Monetária (Copom) desta
semana, conversamos com
Rossano Oltramari sobre o
que deve acontecer com a
Selic e o dólar. Rossano é
sócio e estrategista da 051
Capital, gestora especializada em alocação de recursos
e planejamento patrimonial com R$ 2 bilhões sob
custódia.
Na reunião de março,
nós tivemos um aumento
da Selic de 0,75 ponto, para
2,75% ao ano. Esse aumento quebrou o mais longo
ciclo de baixa, iniciado em
julho de 2015, quando a
taxa básica de juros partiu
de 14,25% a.a. até atingir
2% a.a. em agosto de 2020.
Depois da reunião de maio,
o Copom voltará a se reunir
nos dias 15 e 16 de junho.
De acordo com o expresidente do Banco
Central Gustavo Loyola,
há o risco de o banco
ter que apertar a política
monetária além do que
sinalizou. Na sua opinião, esse risco existe?
Qual é a sua expectativa
para a reunião desta semana?
Sim, existe o risco de
aumento dos juros além
do previsto caso a inflação
continue subindo e, além
disso, as expectativas inflacionárias se deteriorando
semana após semana, como vem acontecendo nos
últimos meses. Se de fato
isso ocorrer, talvez o Banco
Central tenha que elevar os
juros de uma forma mais
intensa e mais prolongada
do que o previsto. Mas isso vai depender muito de
como os dados de inflação
serão divulgados ao longo
deste ano. Eu acredito que é
muito cedo para cravar que
o Banco Central terá que
aumentar a dose de juros
para conter as expectativas
de inflação. Eu ainda não
tenho essa convicção, mas
se a inflação continuar persistente, sim.
Com relação à expectativa, acreditamos num novo aumento de 0,75p.p. da
Selic. Na última reunião do
Copom, o Banco Central já
havia deixado meio caminho andado para esse novo
aumento. Minha expecta-

tiva é que ele se confirme
em função do que já está
acontecendo. Nós temos o
dólar recuando e dados de
inflação que vem vindo no
piso das expectativas. As
notícias das últimas semanas, após a última reunião
do Copom, são animadoras
quando olhamos o cenário
inflacionário. Ainda existem
cuidados e expectativas
muito grandes com relação aos dados futuros, mas
acredito que o Banco Central manterá um aumento
de 0,75p.p. na reunião desta
semana.
Por que o Banco Central não consegue mais
segurar os juros em patamares baixos?
Na verdade, os juros estão em patamares baixos
há algum tempo. O Banco
Central iniciou um ciclo de
alta em função da deterioração da inflação desde 2020.
Os principais componentes
que impactaram a inflação,
alguns deles temporários,
foram o ciclo de alta nas
commodities como alimentos, petróleo e minério de
ferro, que subiram muito
fortemente no mercado
internacional, o que impactou os preços locais; a forte
desvalorização do real nos
últimos 12 meses, o que
gerou uma forte pressão inflacionária nos preços dos
itens importados ou que
tem como referência o dólar; e o auxílio emergencial
pago pelo Governo Federal frente a pandemia cujo
volume foi bastante alto e
gerou pressão inflacionária
de curto prazo. Esses componentes levaram à deterioração da inflação, fazendo
com que o Banco Central
iniciasse um ciclo de alta
dos juros.
A expectativa é que terminemos o ano com uma
taxa Selic entre 5,50% e
6%. Isso não quer dizer que
a taxa de juros nunca mais
vá cair. É importante observarmos os dados de inflação que serão divulgados
nos próximos meses. Nós
ainda temos uma economia
debilitada e uma pandemia
com muitas medidas de
restrição ao seu funcionamento. Como consequência, isso gera uma pressão
desinflacionária.
A economia precisa de

ajuda. Nós temos uma taxa
de desemprego muito alta.
O Banco Central está olhando esse lado, mas também analisando os riscos
de inflação para tomar as
próximas medidas. Na nossa visão, esse ciclo de alta
não deve passar dos 6%.
Por que, mesmo com
o ciclo de alta das commodities, o real não está
se valorizando? A partir
de qual momento a moeda tende a se valorizar
mais?
Essa é a grande questão
do momento. Historicamente, quando temos ciclos
de alta de commodities, os
países produtores têm as
suas moedas valorizadas.
O Brasil, como um grande
produtor e exportador de
commodities, deveria estar
com um real mais valorizado, mas isso não aconteceu
ao longo desse ciclo, principalmente ao longo do último ano. Nós vimos o real
se desvalorizando frente ao
dólar. Isso está chamando a
atenção.
Na nossa visão, existem
alguns fatores que impactaram a taxa de câmbio,
como a questão fiscal sobre
como o governo vai tratar
suas contas públicas e se o
teto dos gastos será respeitado, e o imbróglio político.
Nós tivemos muitas incertezas ao longo de 2020 e 2021
que impactaram negativamente o câmbio. Para termos uma ideia, o Orçamento de 2021 foi aprovado há
duas semanas. Nos últimos
dias, nós tivemos um alívio
de pressão no câmbio com
o dólar batendo em R$
5,44. Cabe destacar que há
algumas semanas ele estava
em R$ 5,80.
Acredito que haja espaço para o real se valorizar ao longo dos próximos meses em função de
um fluxo de notícias mais
positivo para o Brasil com
a questão fiscal sendo
encaminhada, a questão
política dando uma aliviada, os dados de pandemia
trazendo algum alento e
a vacinação avançando.
Tudo isso pode contribuir
para trazer um cenário
mais benigno para o ambiente político-econômico
do país com reflexos no
câmbio.

BRADESCO SAÚDE S.A.
Grupo Bradesco Seguros
CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada
em 7.1.2021. Aos 7 dias do mês de janeiro de 2021, às 17h, reuniram-se, na
sede social, Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro,
RJ, CEP 20931-675, e por videoconferência, os membros do Conselho de
Administração da Sociedade, sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco
Cappi. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram registrar o pedido
de renúncia, ao cargo de Membro deste Conselho, formulado pelo senhor
Josué Augusto Pancini, em carta desta data (7.1.2021), cuja transcrição foi
dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins
de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta
Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi,
Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Mauricio Machado de Minas,
Samuel Monteiro dos Santos Junior, Octavio de Lazari Junior, Manoel Antonio
Peres e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Declaração: Declaramos para os devidos fins
que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas,
no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Saúde S.A. - Dagilson
Ribeiro Carnevali - Procurador; Antonio Campanha Junior - Procurador.
Jucerja - Certifico o arquivamento em 27/04/2021 sob o nº 00004055899.
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Ipea: Queda de 1,1% nos
investimentos em fevereiro

O

Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea)
divulgou, nesta segunda-feira, o Indicador Ipea Mensal
de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que registrou retração na margem
pelo segundo mês consecutivo. Enquanto o recuo foi
de 15,9% em janeiro em relação a dezembro de 2020,
fevereiro apresentou queda
de 1,1% frente a janeiro de
2020.
O trimestre móvel terminado em fevereiro, por outro lado, revelou avanço de
22,4% e valorização de 7,8%
na comparação com fevereiro do ano. A taxa de crescimento nos investimentos
acumulados em doze meses

passou de -1,4% para -1,1%.
O Indicador de FBCF mede
os investimentos no aumento
da capacidade produtiva da
economia e na reposição da
depreciação do estoque de capital fixo. A FBCF é composta
por máquinas e equipamentos,
construção civil e outros ativos
fixos. O consumo aparente
de máquinas e equipamentos,
que corresponde à produção
nacional destinada ao mercado interno acrescida das importações, caiu 2,9%, apesar
da alta de 47,2% no trimestre
móvel. Enquanto a produção
de máquinas e equipamentos
registrou recuo de 4,3% em fevereiro, a importação teve um
aumento de 13,1% no mês.
Os investimentos em
construção civil cederam

PIB de Portugal tem queda
de 5,4% no 1º trimestre

1,2% em fevereiro, segunda
queda seguida após uma série
de oito altas registradas. Dessa forma, o segmento avançou 2% no trimestre móvel.
O desempenho acumulado
em doze meses, porém, revelou queda de 1,3%.
Segundo o IPEA, na
comparação com o ano passado, o bom desempenho
foi generalizado. Enquanto
o componente máquinas e
equipamentos revelou um
avanço 9,7% maior que fevereiro de 2020, as valorizações de construção civil e
outros ativos fixos foram de
2,3% e 18,1%, respectivamente. A comparação com
o trimestre móvel de 2020
também foi positiva para
todas as categorias.

O

Produto Interno Bruto (PIB)
- a soma de todos os produtos e serviços
produzidos em um país
- de Portugal caiu 5,4%
no primeiro trimestre de
2021, reportou o Instituto Nacional de Estatística
(INE) do país. O Monitor
do Produto Interno Bruto (PIB), calculado pela
Fundação Getulio Vargas
(FGV), indicou crescimento de 1,4% na atividade
econômica em fevereiro,
em comparação a janeiro.
No trimestre móvel
terminado em fevereiro,
houve expansão de 2,9%,
em relação ao período

encerrado em novembro,
divulgou a FGV.
De acordo com o INE
português, a queda foi de
3,3% em relação ao trimestre anterior, devido ao
lockdown decretado no início deste ano para conter a
piora da pandemia da Covid-19.
O órgão informou que
o PIB do país se estabilizou no último trimestre de
2020, atingindo um leve
aumento de 0,2%, mas foi
severamente afetado pelo
impacto das limitações na
mobilidade como resultado do agravamento da crise
pandêmica.
A agência apontou que a

queda da demanda interna
líquida foi o fator que mais
causou a queda do PIB. A
demanda externa líquida
contribuiu menos negativamente no primeiro trimestre de 2021 do que no
quarto trimestre de 2020,
mas ainda há uma contração nas exportações de
bens e serviços e uma redução muito significativa
no turismo não residente.
Segundo a agência Xinhua, Portugal reabriu suas
fronteiras terrestres com a
Espanha no último sábado
(1° de maio), o que aliviará
suas restrições relativas à
Covid-19, acredita o governo.

CO N S T R U T O R A LY T O R A N E A S . A . - E M R E C U P E R AÇ ÃO J U D I C I A L
CNPJ 07.792.269/0001-05
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
2020 E 2019 - (Em milhares de reais)
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Bancos C/Movimento
Contas a receber de clientes
Clientes em PECLD
Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamentos a Fornecedores
Créditos com pessoas Ligadas
Garantias
Outros Créditos
Aplicações Financeiras
Adiantamento de lucro
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Aplicações Financeiras
Depósitos Administrativos e Judiciais
Outros Créditos Judiciais
Créditos com pessoas ligadas
Investimentos
Imobilizado
Depreciação Acumulada
Intangível
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO

31/12/2020

2020

31/12/2019

8.548
16.831
22.709
70.473
5.024
3
137.048
1.768
262.404

6.362
39
6.051
22.709
47.316
357
3
132.069
1.374
216.280

1.609
62.102
-19.587
44.124
306.528

1.396
60.878
-16.007
46.267
262.547

RECEITA BRUTA DE VENDAS
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO DOS SERVIÇO VENDIDOS
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Gerais e administrativas
Salários e Encargos
Despesas Não operacionais
Despesas C/Mão de Obra de Terceiros
Despesas C/Depreciação
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO

30/12/2020
89.807
-6.011
83.796
-10.532
73.264

31/12/2019
38.688
-3.081
35.607
-6.734
28.873

-1.595
-16.632
-631
-6.479
-3.580

-3.010
-7,032
-2.561
-5.147
-3.580

44.347

7.543

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras

10

51

Despesas financeiras

-24

-496

-224

-237

-10.222

-1.350

-

-20.213

33.887

-14.702

-11.015

-3.658

Outras receitas (despesas) operacionais
Despesas Tributárias

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTE
Fornecedores e contas a pagar
3.134
2.252
Salários, provisões e contribuições sociais
1.834
1.029
Encargos Sociais a Recolher
7.117
2.920
Tributos a recolher
95.803
85.813
Tributos Retidos a recolher
151
Empréstimos e financiamentos
805
610
Créditos com Terceiros
93
84
Adiantamento de Clientes
5.284
405
Recuperação judicial
20.308
20.308
PGFN parcelado
44.697
44.697
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
179.226
158.118
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo:
Empréstimos e financiamentos
Multas parcelados a recolher
46
46
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
46
46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
15.000
15.000
Capital a integralizar
23.656
23.656
Reservas de capital
71.832
71.832
Outras Reservas
110.000
110.000
Lucros Acumulados
61.523
36.339
Prejuízos Acumulados
-159.755
-157.444
Resultado do Exercício
Adiantamento para futuro aumento de capital
5.000
5.000
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
127.256
104.383
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO
306.528
262,547
LÍQUIDO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA LEVANTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019 - (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO LEVANTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019 - (Em milhares de reais)

Despesas Recuperação Judicial
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO
IMPOSTO DE RENDA E DA CSLL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Corrente
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO

22.872

-18.360

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Atividades operacionais:
Lucro/Prejuízo líquido do exercício
Ajustes ao lucro líquido:
Depreciações e amortizações
Ajustes de Exercício anteriores
Despesa Financeira
Outras receitas (despesas) operacionais
Lucro líquido ajustado
(Acréscimo) decréscimo em ativos:
Contas a receber
Juros recebidos
Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamentos
Outros Ativos
Acréscimo (decréscimo) em passivos:
Fornecedores
Salários e Encargos Sociais
Impostos, taxas e Contribuições
Outras contas a pagar
Despesas pagas antecipadamente

2019

22.872 -18.360

22.872 -18.360
74.009 36.828
51
74.009 36.879

Geração de caixa em atividades operacionais (a)
Atividades de investimento:
Ativo permanente
Imobilizado
Intangível
Caixa usado nas atividades de investimento (b)
Atividades de financiamento:
Captação de Empréstimos e Financiamentos
Pagamentos de Dividendos
Caixa gerado (usado) nas atividades de
financiamento (c)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Acréscimo (decréscimo) líquido em Caixa e
equivalentes de caixa (R)

-54.671 -18.806
-9.420 -7.606
-46 -5.045
-404
- 6.551
-70.688 -31.861
3.321 5.018
0
0
0

0
0
0
-

5.018
3.321

1.150
5.018

3.321

5.018

(a) + (b) + ( c ) = ( R )
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019 - (Em milhares de reais)
Capital
Capital
Reserva
Social A Integralizar de Capital
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

15.000

23.656

181.832

Lucros do exercício
L. Acumulados Exer. anteriores
Prejuízos Acumulados

Lucros
Prejuízos Adiantamento Futuro
Acumulados Acumulados Aumento Capital
36.339

-157.444

5.000

Total

104.383

22.872

22.872

2.312

2.312
-2.311

-2.311

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL - A sociedade foi constituída em
05 de janeiro de 2006 com a denominação social de Construtora Lytorânea
Ltda; com sede em Itaguaí, RJ. Em 26 de outubro de 2012 alterou o seu
tipo jurídico de sociedade limitada para sociedade anônima de capital fechado com a denominação de Construtora Lytorânea S.A. Tem como objetivo
social preponderante a execução de Obras de construção civil, edificações
residências, comerciais e industriais, obras de urbanização e paisagem,
construção e paisagem, construção de redes de água e esgoto, instalação e
manutenção elétrica e sanitária em edificações, empreitada de complementação de construção de estradas de rodagem, obras de alvenaria e reboco,
transporte rodoviário de cargas em geral, obras e construção de obras de
arte especiais. NOTA 02 –ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - No ano de 2019 foi usado sistema aplicativo de processamento eletrônico de dados. As demonstrações financeiras
foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas
expedidas pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), aplicáveis à
elaboração das demonstrações financeiras.A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com normas emitidas pelo CPC requer
o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento
por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das
políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e
estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas nas notas deste relatório e referem-se há perdas estimadas em
liquidação duvidosa, perdas estimadas em estoques, provisão para passivos
trabalhistas cíveis, fiscais, ambientais e previdenciários, depreciação, amortização, exaustão, provisão para redução do valor recuperável, tributos diferidos, instrumentos financeiros e benefícios a empregados. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas.As demonstrações contábeis são
apresentadas em milhares de reais (R$). Dependendo do pronunciamento
aplicável o critério de mensuração utilizado na elaboração das demonstrações financeiras considera o custo histórico, o valor líquido de realização, o
valor justo ou o valor de recuperação. NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS
CONTÁBEIS - a) Regime de escrituração/Impostos Federais - A empresa
está no Regime de Lucro Presumido e passou a contabilizar os Encargos
Tributários pelo Regime de Caixa a partir de 02/01/2020. A apuração dos Impostos em função do Regime de Caixa se dará pelos recebimentos lançados
nas contas analíticas pertencentes ao grupo da conta sintética Clientes. b)
Imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de
aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo de
reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil
do item caso seja provável que os benefícios econômicos irão fluir para a
sociedade. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos.A depreciação é calculada sobre
o custo de um ativo e é reconhecida no resultado baseando-se no método
linear com relação às vidas úteis estimadas de cada grupo de bens, já que
esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios
econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são
aproximadamente as seguintes: edifícios 25 anos, máquinas e equipamentos 10 anos, móveis e utensílios 10 anos, veículos 5 anos e, outros bens 5 a
10 anos. c) Contas a Receber de Clientes - As contas a receber de clientes
são registradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos
de responsabilidade tributária da sociedade. O prazo médio de vencimento
é inferior a 30 dias e não requer ajuste a valor presente. d) Estoques - Os
estoques são mensurados pelo valor do custo médio de aquisição e produção ou pelo valor realizável líquido. O valor realizável líquido é o preço
estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados dos impostos e despesas de vendas. e) Receita Operacional - A
receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de
que os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos
bens foram transferidos para o comprador, de que os custos associados e a
possível devolução de mercadorias pode ser estimado de maneira confiável,
de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de valor da
receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. Caso seja
provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado
de maneira confiável, então o desconto e reconhecido como uma redução
da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas. f) Créditos
com Terceiros - Foram os valores que a empresa recebeu a mais de seus
clientes e serão compensados em próximos serviços. g) Transferências de
Saldo de Exercício Anteriores - Foram utilizadas como contrapartida ref. ao
imobilizado da empresa, tendo em vista que os seus saldos anteriores estão
comprometidos e não podemos tomar como base. h) Recuperação Judicial A empresa entrou em processo de recuperação judicial, conforme processo nº 001026154.2017.8.19.0024, em 19/10/2017, Segunda Vara Cível de
Itaguaí, sendo nomeado como administrador Judicial Matuch de Carvalho
Advogados Associados pelo advogado Julio Matuch de Carvalho. i) Saldos
Reajustados - A partir do relatório do mês de Outubro de 2019 as contas
contábeis tiveram os seus saldos reajustados, conforme revisão no sistema
de escrituração contábil da empresa. j) Alteração de Saldo - Houve uma alteração referente ao saldo inicial de 2019, tendo em vista que os seus saldos
matriciais, referente ao ano de 2018, estavam comprometidos e precisaram
ser reavaliados.
NOTA 04 – Contas a receber de clientes - (Em Milhares de Reais)
2020 2019
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
15.609 5.597
Espólio de João Borges Netto
18
18
Skylight Participações Ltda
436
436
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
729
Empresa Municipal de Limpeza Urbana
39
Clientes PECLD
22.709 22.709
39.540 28.760
NOTA 05 - Capital social - O Capital social é composto por 15.000.000
ações ordinárias nominativas totalmente subscritas e integralizadas
em 31 de dezembro de 2016. Em 2017 houve a subscrição de capital
referente a reavaliação do terreno da sede no valor de R$ 23.602.733,32.

NOTA 06- Receita bruta e deduções da receita (Em Milhares de Reais)
2020
2019
Receita de Serviços de Obras
89.807
38.688
Receita de Vendas
Receita Bruta
89.807
38.688
Deduções da Receita Bruta
ICMS
PIS
-451
-236
-2.085
-1.094
COFINS
*ISS
-3.475
-331
CPRB
Total das Deduções
-6.011
-3.081
Receita Líquida
83.796
35.607
DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
ATIVO CIRCULANTE
262.404.198,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO
41.124.275,70
INTANGÍVEL
ATIVO TOTAL
306.528.474,38
PASSIVO CIRCULANTE
179.226.804,27
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
45.940,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
127.255.729.76
PASSIVO TOTAL
306.528.474,38
1) LIQUIDEZ GERAL(AC+RJP) / (PC+ELP) OU >1,00 ONDE:
AC= ATIVO CIRCULANTE
RLP= REALIZAVEL ALONGO PRAZO
PC= PASSIVO CIRCULANTE
ELP= EXIGIVEL A LONGO PRAZO
262.404.198,66 = 1,46%
179.272.744,62
2) LIQUIDEZ CORRENTE (AC/PC) = OU > 1,00 ONDE:
AC= ATIVO CIRCULANTE
PC= PASSIVO CIRCULANTE
262.404.198,66 = 1,46%
179.266.804,27
3) INDICE DE ENDIVIDAMENTO= PC+ELP/PL = OU < 1,00 ONDE:
PC= PASSIVO CIRCULANTE
PNC= PASSIVO NÃO CIRCULANTE
AT= ATIVO TOTAL
179.272.744,62 = 0,58%
306.528.474,38
CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.
Diretor Presidente
BRUNO DA COSTA ABADE
CPF: 055.990.867-98

JOSÉ PICANÇO DE MIRANDA
Contador
CRC/RJ N.º 028114/O-7
CPF: 256.342.837-87
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Bacia de Santos ultrapassa 70% da produção nacional
ANP: Pela primeira vez registra maior participação relativa na série histórica

P

ela primeira vez, a
produção da Bacia de Santos ultrapassou 70% da produção
nacional, registrando sua
maior participação relativa
na série histórica e a sexta
maior, até hoje, em valores
absolutos.
A informação foi publicada nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural (ANP)
publicou nesta segundafeira em seu portal o Boletim Mensal da Produção de
Petróleo e Gás Natural, do
mês de março de 2021, com
dados consolidados da produção nacional no período.
No total, foram produzidos
2,56 MMboe/d (milhões de
barris de óleo equivalente
por dia), sendo aproximadamente 1,993 MMbbl/d
(milhão de barris por dia)
de petróleo e 90 MMm3/d
(milhões de metros cúbicos

por dia) de gás natural.
A produção nacional foi
de aproximadamente 2,844
MMbbl/d de petróleo e 126
MMm3/d de gás natural, totalizando 3,637 MMboe/d.
Em relação ao mês anterior,
houve aumento de 0,9% na
produção de petróleo e redução de 3,9% na de gás
natural. Já na comparação
com março de 2020, houve
redução de 4,3% no petróleo e aumento de 3,6% no
gás natural. As informações
também estão disponíveis,
de forma interativa, no Painel Dinâmico de Produção
de Petróleo e Gás Natural.
Pré-sal
A produção do Pré-sal foi
de 2,097 MMbbl/d de petróleo e 89,4 MMm3 de gás
natural, totalizando 2,660
MMboe/d. Houve aumento
de 2,4% em relação ao mês

anterior e de 6,7% se comparada ao mesmo mês em
2020. A produção do Pré-sal
teve origem em 118 poços
e correspondeu a 73,1% do
total produzido no Brasil, alcançando o maior percentual
já registrado em relação ao
total nacional.
Em março, o aproveitamento de gás natural foi
de 97,5%. Foram disponibilizados ao mercado 50,1
MMm³/dia. A queima de gás
no mês foi de 3,1 MMm³/d,
uma redução de 8,7% se
comparada ao mês anterior
e de 6,6% se comparada ao
mesmo mês em 2020.
Neste mês de março, os
campos marítimos produziram 96,7% do petróleo e
86,5% do gás natural. Os
campos operados pela Petrobras foram responsáveis por
94,5% do petróleo e do gás
natural produzidos no Brasil.
Em março, o campo de

Tupi, no pré-sal da Bacia de
Santos, foi o maior produtor
de petróleo e gás natural, registrando 862 MMbbl/d de
petróleo e 40,2 MMm3/d
de gás natural. A plataforma
Petrobras 75, produzindo no
campo de Búzios por meio
de quatro poços a ela interligados, produziu 154,372
Mbbl/d de petróleo e foi a
instalação com maior produção de petróleo.
A instalação Polo Arara,
produzindo nos campos
de Arara Azul, Carapaúna,
Cupiúba, Rio Urucu e Sudoeste Uruco, por meio de
32 poços a ela interligados,
produziu 7,202 MMm³/d e
foi a instalação com maior
produção de gás natural.
Estreito, na Bacia Potiguar, teve o maior número
de poços produtores terrestres: 1.032.
Tupi, na Bacia de Santos,
foi o campo marítimo com

maior número de poços
produtores: 56.
Campos de acumulações
marginais. Esses campos
produziram 373,9 boe/d,
sendo 89,4 bbl/d de petróleo e 45,2 Mm³/d de gás
natural. O campo de Iraí,
operado pela Petroborn,
foi o maior produtor, com
280,9 boe/d.
Março
No mês de março de 2021,
258 áreas concedidas, três
áreas de cessão onerosa e cinco de partilha, operadas por
36 empresas, foram responsáveis pela produção nacional. Dessas, 61 são marítimas
e 197 terrestres, sendo 10
relativas a contratos de áreas
contendo acumulações marginais. A produção ocorreu
em 6.436 poços, sendo 465
marítimos e 5.971 terrestres.
O grau API médio do

petróleo extraído no Brasil
foi de 28,2, sendo 2,7% da
produção considerada óleo
leve (>=31°API), 90,6%
óleo médio (>=22 API e
<31 API) e 6,8% óleo pesado (<22 API).
As bacias maduras terrestres (campos/testes de
longa duração das bacias
do Espírito Santo, Potiguar, Recôncavo, Sergipe e Alagoas) produziram
97,1 Mboe/d, sendo 76,9
mil bbl/ de petróleo e 3,2
MMm³/d de gás natural.
Desse total, 76,9 mil boe/d
foram produzidos pela Petrobras e 19,8 mil boe/d
foram produzidos por concessões não operadas pela
Petrobras, dos quais: 12.721
boe/d no Rio Grande do
Norte, 6.172 boe/d na
Bahia, 456 boe/d no Espírito Santo, 250 boe/d em
Alagoas e 200 boe/d em
Sergipe.

Novos produtos de venda de gás natural ao mercado
A Petrobras aprovou novos modelos contratuais
para venda de gás natural às
distribuidoras. A companhia
vai oferecer além das modalidades hoje existentes, indexadas ao preço do petróleo
tipo Brent, uma alternativa
de precificação com menor
volatilidade, sem abrir mão
do alinhamento com os preços internacionais, informou
a estatal em comunicado
nesta segunda-feira. “O mercado de gás natural no Brasil
está em processo de abertura,

incentivando a competição,
com a entrada e consolidação
de novos atores em todos os
elos da cadeia de valor”, destacou o comunicado.
Segundo a petroleira, o novo modelo será indexado aos
preços do Henry Hub, uma
referência amplamente utilizada e que serve de benchmark
para novos projetos de liquefação nos EUA. A nova fórmula ainda será negociada com
clientes, e não necessariamente
implicará impactos materiais
nos preços. Além disso, não

haverá mudanças na parcela de
transporte do preço do gás.
Os estudos para oferta destes novos modelos
contratuais começaram em
2020 e fazem parte do processo de mudança iniciado
em 2019. Além de vir ao
encontro das necessidades
dos nossos clientes, os estudos foram motivados pela proximidade do término
do prazo de contratos nãotermelétricos (com grande
parte descontratando já a
partir de 2022), pela indexa-

ção ao Henry Hub em chamadas públicas para distribuidoras de gás locais e pela
perspectiva de um ambiente
de maior concorrência, onde a Petrobras busca ofertar
produtos e soluções com
maior competividade, com
o objetivo de maximizar os
resultados da companhia.
A Petrobras informou
que o Henry Hub apresenta
elevada liquidez, transparência na formação de preços e comercialização em
ambiente de bolsa. Além

disso, com o início das exportações de GNL dos
Estados Unidos a partir de
2016, o Henry Hub passou
a ser amplamente utilizado
como referência em novos
contratos internacionais de
longo prazo de GNL oriundo dos Estados Unidos.
“Considerando todos esses aspectos, a Petrobras escolheu o Henry Hub como
indexador gás-gás para seus
novos produtos. Tendo como base o histórico dos últimos anos, essa é também

uma referência mais estável
e previsível, e que, portanto,
oferecerá uma opção adicional para os clientes que
valorizem esses atributos”.
Segundo a Petrobras, os
contratos vigentes permanecem como opção aos
clientes O novo modelo
gás-gás será oferecido como
opção aos contratos atuais,
que associam os preços da
molécula do gás à cotação
do petróleo Brent e à taxa
de câmbio e que passaram a
vigorar em janeiro de 2020.

A. A. PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 42.461.863/0001-06

Relatório da Diretoria: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço encerrado
em 31/12/2020 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.
Balanço Patrimonial em 31 /12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
Demonstração do Resultado em 31 /12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
31/12/20 31/12/19 Despesas operacionais
31/12/20 31/12/19
Ativo circulante
13
510 Administrativas
(359)
(254)
Caixa e equivalentes de caixa
13
464 Outras receitas/(despesas) operacionais
(318)
1.343
Créditos tributários
46 Total despesas operacionais
(677)
1.089
Ativo não circulante
1.951
1.906 Resultado financeiro, líquido
3
(1)
Realizável a longo prazo
44
44 Lucro / (prejuízo) antes do imposto de renda e da
Depósitos judiciais
1.951
1.906 contribuição social
(674)
1.088
Permanente
1.995
1.950 Lucro / (prejuízo) líquido do exercício
(674)
1.088
Investimentos
44
44 Lucro / (prejuízo) líquido atribuído aos acionistas:
Total do ativo
2.008
2.460 Controladores
(570)
770
Passivo circulante
18
Não controladores
(104)
318
Fornecedores
13 Lucro / (prejuízo) por ação básico (em R$)
(0,15)
0,41
Tributos a recolher
5 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 2019
Passivo não circulante
628
402 (Em R$ mil)
Capital Reserva Prejuízo
Provisão para contingências
369
143
social de capital acumulado Total
Outros débitos
259
259 Saldo em 31/12/2018
5.582
1.000
(8.783) (2.201)
Patrimônio líquido
1.380
2.040 Aumento de capital
1.000 (1.000)
Capital social
9.440
6.582 Adiantamentos para futuro aumento de
Reservas de capital
14
2.858 capital
2.858
- 2.858
Prejuízo acumulado
(8.074) (7.400) Ajustes de exercícios anteriores
295
295
Total do passivo e patrimônio líquido
2.008
2.460 Lucro líquido do exercício
1.088 1.088
NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Informações sobre a Cia.: A A.A. Participações S.A. Saldo em 31/12/2019
6.582
2.858
(7.400) 2.040
(doravante denominada como “Cia.”) é uma sociedade anônima de capital nacional Aumento de capital
2.858 (2.858)
fechado com sede social localizada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1204 sala 605, Adiantamentos para futuro aumento de capital
14
14
(674) (674)
parte, Bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ. A Cia. tem por objeto a participação Prejuízo líquido do exercício
9.440
14
(8.074) 1.380
em empreendimentos de qualquer natureza e participação em outras sociedades. Saldo em 31/12/2020
2. Políticas contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação socie- demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com
tária e os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo CPC, que base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser
estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International registrado nas demonstrações financeiras. Os itens significativos sujeitos a essas
Financial Reporting Standard - IFRS) emitidas pelo Comitê de Normas Contábeis In- estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de
ternacionais (International Accounting Standards Board - IASB). As demonstrações sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor jusfinanceiras foram elaboradas com base em diversos métodos de avaliação utilizadas to, as estimativas do valor recuperável dos terrenos e edificações, análise do risco de

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 /12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
31/12/20 31/12/19
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício
(674)
1.088
Ajustes por: Provisão para contingências
226
(1.731)
(448)
(643)
(Aumento)/diminuição nas contas a receber
2
(Aumento)/diminuição nos créditos com ativos
46
(25)
(Aumento)/diminuição nos depósitos judiciais
(45)
168
Aumento/(diminuição) nos fornecedores
(13) (2.250)
Aumento/(diminuição) nos tributos a recolher e parcelamentos
(5)
3
Aumento/(diminuição) de outros ativos e passivos
circulantes e não circulantes
295
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
(465) (2.450)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital
14
2.858
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de financiamento 14
2.858
Aumento/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
(451)
408
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
464
56
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
13
464
crédito para determinação das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões,
inclusive para as demandas judiciais e administrativas. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao
processo de estimativa. A Cia. revisa suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos instrumentos financeiros
ativos e passivos, os quais são mensurados pelo valor justo. As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da
Cia.. Todas as informações apresentadas em milhares de reais foram arredondadas
para o milhar mais próximo possível, exceto quando indicado de outra forma.
Talita Ferreira Verdan - Contadora - CRC-RJ 097.129/O-0.
Alexandre de Araújo Abreu – Diretor presidente, Salvador Liporace – Diretor administrativo e financeiro, MárcioAlexandre Salvador da Silva – Diretor superintendente

LIFE CARE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 07.794.014/0001-73
Relatório da Diretoria: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço encerrado
em 31/12/2020 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.
Demonstrações do Resultado em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
31/12/20 31/12/19
31/12/20 31/12/19 Despesas operacionais
(39)
(28)
Ativo circulante
214
151 Administrativas
(134)
(84)
Caixa e equivalentes de caixa
211
149 Outras receitas/(despesas) operacionais
(173)
(112)
Créditos tributários
3
2 Total despesas operacionais
(184)
(379)
Total do ativo
214
151 Resultado financeiro, líquido
(357)
(491)
Passivo circulante
864
842 Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Fornecedores
2 Tributos sobre o lucro
(357)
(491)
Parcelamento de tributos
864
840 Prejuízo líquido do exercício
Passivo não circulante
4.907
5.608 Prejuízo líquido atribuído aos acionistas:
(357)
(491)
Parcelamento de tributos
4.907
5.608 Controladores
(0,001) (0,002)
Patrimônio líquido
(5.557) (6.299) Prejuízo por ação básico (em R$)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 2019
Capital social
272.038 270.939
Capital social
Prejuízo acumulado
(277.595) (277.238) (Em R$ mil)
Capital Capital a
Prejuízo
Total do passivo e patrimônio líquido
214
151
integralizado integralizar acumulado Total
NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Informações sobre a Cia.: A Life Care Empreendi- Saldo em 31/12/2018
270.823
(701) (276.747) (6.625)
mentos e Participações S.A. (doravante denominada como “Cia.”) é uma socie- Aumento de capital,
dade anônima de capital nacional fechado com sede social localizada na Avenida conforme AGE 27/11/2019
2.000
(2.000)
Brigadeiro Lima e Silva, nº 1204, sala 605 - parte, Bairro 25 de Agosto, Cidade de Integralização de capital
817
817
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, RJ. A Cia. tem por objeto a participação Prejuízo líquido do exercício
(491) (491)
em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior. 2. Saldo em 31/12/2019
272.823
(1.884) (277.238) (6.299)
Políticas contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo Integralização de capital
1.099
- 1.099
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação socie- Prejuízo líquido do exercício
(357) (357)
tária e os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo CPC, que Saldo em 31/12/2020
272.823
(785) (277.595) (5.557)
estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International
Financial Reporting Standard - IFRS) emitidas pelo Comitê de Normas Contábeis In- base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser
ternacionais (International Accounting Standards Board - IASB). As demonstrações registrado nas demonstrações financeiras. Os itens significativos sujeitos a essas
financeiras foram elaboradas com base em diversos métodos de avaliação utilizadas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de
nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor jusdemonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com to, as estimativas do valor recuperável dos terrenos e edificações, análise do risco de

Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
31/12/20 31/12/19
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício
(357)
(491)
Ajustes por: Atualização de parcelamentos
178
384
(179)
(107)
(Aumento)/diminuição nos créditos com ativos
(1)
(1)
Aumento/(diminuição) nos fornecedores
(2)
2
Aumento/(diminuição) nos parcelamentos circulantes
e não circulantes
(855)
(821)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
(1.037)
(927)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
1.099
817
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de
financiamento
1.099
817
Aumento/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
62
(110)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
149
259
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
211
149
crédito para determinação das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões,
inclusive para as demandas judiciais e administrativas. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao
processo de estimativa. A Cia. revisa suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos instrumentos financeiros
ativos e passivos, os quais são mensurados pelo valor justo. As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da
Cia.. Todas as informações apresentadas em milhares de reais foram arredondadas
para o milhar mais próximo possível, exceto quando indicado de outra forma.
Luiz Alves Filho - Presidente; Salvador Liporace - Diretor
Talita Ferreira Verdan - Contadora - CRC-RJ 097.129/O-0

