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VERTIGENS
DA PAIXÃO
Em 2019 houve crescimento de 7,1% 
de feminicídios em relação a 2018.  
Por Wagner Cinelli, página 2

MÃES E
EMPREGOS
Pouco mais da metade de mulheres 
com filhos pequenos trabalham.  
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

CIDADANIA E 
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O nacionalismo é tratado como um 
inimigo da globalização. Por Felipe 
Quintas e Pedro A. Pinho, página 2

Óbitos 
superam 
nascimentos 
em 9 capitais

Em nove capitais, o número 
de óbitos superou o de nascidos 
vivos, sendo que em quatro delas 
isso ocorre pela primeira vez des-
de o início da série, em 2003: São 
Paulo, Curitiba, São Luís e Vitória. 
As outras cinco – Rio de Janeiro, 
Porto Alegre, Fortaleza, Recife e 
Belo Horizonte – já haviam regis-
trado este fenômeno antes.

A capital fluminense, que teve 
6.331 óbitos e 4.936 nascimentos, 
registrou o oitavo mês com de-
créscimo populacional. Os dados 
são preliminares, uma vez que re-
gistros de abril ainda podem ser 
lançados no Portal da Transpa-
rência do Registro Civil, base de 
dados abastecida pelos cartórios.

Pelo terceiro mês desde que 
se iniciou a pandemia, o Estado 
do Rio de Janeiro registrará mais 
óbitos do que nascimentos. Até 
sexta-feira (30) foram 17.006 
óbitos e 14.553 nascimentos. A 
queda na diferença entre os nas-
cimentos e os óbitos no estado 
vinha ocorrendo de forma gra-
dual ao longo dos anos, mas se 
inverteu na pandemia.

No país, a região Sudeste tinha 
ao final de abril 81.525 óbitos e 
76.508 nascimentos, realidade 
que se repete em três dos qua-
tro estados da região: São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
sendo que os dois primeiros re-
gistram também o primeiro mês 
com maior número de mortes do 
que de nascidos em seus territó-
rios na série histórica. Além dos 
três estados, o Rio Grande do 
Sul também registrou um maior 
número de mortes do que nasci-
mentos em abril.

Microempresas tiveram 
pior março desde 2015
Piora da pandemia e demora da vacinação impactaram

A atividade econômica das 
microempresas e dos tra-
balhadores autônomos 

atingiu, em março desse ano, o 
pior resultado para o mês desde 
2015. É o que aponta o Índice 
SumUp do Microempreendedor 
(ISM), desenvolvido pela fintech 
SumUp.

Em março deste ano, o ISM foi 
de 81,01 pontos. O resultado re-

presenta uma queda de 10,05% em 
comparação ao aferido no mesmo 
mês do ano passado, quando che-
gou a 90,07 pontos. O resultado é 
o pior para o mês desde 2015.

O ISM foi criado para medir a 
atividade econômica com base em 
dados de negócios de empreende-
dores informais, além de micro e 
pequenas empresas em todos os 
estados brasileiros e em mais de 

30 ramos de atividade distintos. 
“Podemos atribuir o resultado de 
março de 2021, em grande parte, 
às incertezas econômicas com a 
piora da pandemia no país e ao 
aumento no número de infecta-
dos, que exigiu a intensificação 
das medidas restritivas, principal-
mente, neste começo de ano”, 
explica Carlos Grieco, chefe de 
pagamentos da SumUp.

‘Ministério da Saúde paralelo’ de 
Bolsonaro agravou pandemia
Paulo Guedes deve ser convocado à CPI

Em depoimento à CPI da 
Covid do Senado, nesta 
terça-feira, o ex-ministro 

da Saúde Luiz Henrique Mandet-
ta afirmou ter sido “publicamente 
confrontado” pelo presidente Jair 
Bolsonaro durante o enfrenta-
mento inicial da pandemia.

De acordo com o ex-ministro, 
o presidente Jair Bolsonaro foi 
diretamente comunicado sobre a 
escalada da pandemia no Brasil. O 
então ministro apresentou a Jair 
Bolsonaro três cenários sobre a 
evolução da crise. No pior deles, 
a estimativa era de que o país po-
deria chegar a 180 mil mortos no 
final de 2020. O país encerrou o 
ano passado com quase 195 mil 
óbitos confirmados.

Mandetta citou reuniões em 
que os filhos de Bolsonaro partici-
pavam – especificamente o verea-
dor Carlos Bolsonaro, o Carlucho. 
E deu a entender que o presidente 
seguia outras orientações que não 
as do Ministério da Saúde.

Questionado pelo vice-presi-

dente da CPI da Pandemia, Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), Man-
detta disse que a atuação do então 
ministro das Relações Exteriores, 
Ernesto Araújo, dificultou a aqui-
sição de insumos para o enfrenta-
mento da pandemia. O ex-minis-
tro da Saúde disse que “conflitos” 
dos filhos do presidente Jair Bol-
sonaro com a China também ge-
ravam “mal-estar”.

“Fui um certo dia ao Palácio do 
Planalto, e eles estavam todos lá. 
Os três filhos do presidente [de-
putado Eduardo, senador Flávio 
e Carlucho] estavam lá. Disse a 
eles que eu precisava conversar 
com o embaixador da China. Pedi 
uma reunião com ele. ‘Posso tra-
zer aqui?’ ‘Não, aqui não’. Existia 
uma dificuldade de superar essas 
questões. Esses conflitos com a 
China dificultavam muito a boa 
vontade”, disse Mandetta.

Randolfe Rodrigues pediu a 
convocação do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, após Man-
detta dizer que Guedes “não aju-

dou nada”. “Pelo contrário, falava 
que já tinha mandado o dinheiro e 
que se virem. Vamos tocar a eco-
nomia. Talvez tenha sido uma das 
vozes que tenha influenciado o 
presidente”, afirmou.

Pelo cronograma aprovado 
na semana passada, esta quarta-
-feira seria dedicada a ouvir o ex-
-ministro Eduardo Pazuello. Sob 
a justificativa de ter tido contato 
com dois assessores que foram 
diagnosticados com Covid-19, o 
general informou à CPI que não 
poderia comparecer ao Senado. 
O depoimento foi adiado por 15 
dias.

O depoimento do antecessor 
dele, o médico Nelson Teich, que 
seria na tarde desta terça-feira, foi 
adiado para quarta. Na quinta-
-feira, será a vez do atual ministro, 
o cardiologista Marcelo Queiroga. 
No mesmo dia, os senadores tam-
bém ouvirão o diretor-presidente 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Antonio Barra 
Torres.

Sem auxílio 
emergencial, 
venda no Dia 
das Mães cairia

Uma das datas mais importan-
tes para o varejo, o Dia das Mães 
não terá impacto significativo no 
desempenho do setor neste ano, 
segundo estudo feito pela Fede-
ração do Comércio de São Paulo 
(Fecomércio-SP) que projeta cres-
cimento tímido de 2,5% no fatu-
ramento deste mês em compara-
ção a maio de 2020 – mês em que 
os varejistas viram suas receitas 
caírem a um dos menores níveis 
da história, com queda de 13,3%.

A alta em 2021 será motivada 
principalmente pela demanda por 
materiais de construção, cujas lo-
jas devem faturar 22,8% a mais do 
que em maio do ano passado.

Mais do que isso, o que evitará 
um resultado negativo no mês, de 
-0,2%, será o auxílio emergencial 
que, embora menor do que aquele 
de 2020, vai injetar R$ 1,54 bilhão 
no consumo das famílias paulistas 
em maio. Isso significa que, se não 
fosse pelo benefício, o varejo fa-
turaria R$ 56,2 bilhões – e não R$ 
57,7 bilhões, como prevê a Fede-
ração para o período.

No geral, as atividades sensíveis 
ao Dia das Mães vão fechar o mês 
de maio em declínio de 3,1%.

Emprego na 
indústria perde 
menos que nos 
demais setores

O emprego industrial, assim 
como todos os demais setores, 
tem sido muito afetado pela cri-
se da Covid-19. Apesar disso, os 
microdados da Pnad/IBGE ana-
lisados pelo Instituto de Estudos 
para o Desenolvimento Industria 
(Iedi) mostram que a indústria 
conseguiu atenuar a redução geral 
do número de ocupados no setor 
privado ao longo de 2020, sobre-
tudo no emprego formal.

O número total de ocupados 
na indústria de transformação re-
cuou 8,9% no quarto trimestre do 
ano passado, em comparação com 
o mesmo período de 2019. No 
restante do setor privado, o tom-
bo foi ainda maior: 11%.

O emprego industrial com car-
teira assinada caiu 7,8%, com sinal 
de amenização frente ao terceiro 
trimestre de 2020, enquanto no 
restante do setor privado as per-
das se agravaram para 12,1%, ana-
lisa o Iedi. Página 3

Edilson Rodrigues/Agência Senado
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Construção do Estado Nacional: cidadania e soberania
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

Em recentes artigos 
publicados nesta 
página Opinião do 

Monitor Mercantil, vimos 
que a Nação se forma com 
povo e território. Apro-
fundamos na descrição da 
formação do Brasil. Há 
igualmente, de fundamen-
tal importância, a existência 
de Instituições que darão 
à Nação seu status de Es-
tado. Por estas instituições 
distinguiremos os Estados 
Nacionais independentes 
daqueles Estados coloniais.

Dois pilares erigem o Es-
tado Nacional independen-
te: cidadania e soberania. É 
sobre estes pilares que tra-
taremos nesta nova série.

O que é cidadania? To-
memos a expressão criada 
em 1995 pela filósofa es-
tadunidense Nancy Fraser 
(inicialmente no Journal of  
Political Philosophy, volume 
3, nº 2 – “Recognition or 
Redistribution?”): paridade 
participativa.

Da própria Fraser apre-
sentamos o significado da 
expressão: “Paridade signi-
fica a condição de ser um 
par, de estar no mesmo ní-
vel que os outros, de estar 
em pé de igualdade” (N.F., 
“Reconhecimento sem éti-
ca?”, in Jessé Souza e Patrí-
cia Mattos (organizadores), 
Teoria crítica no século XXI, 
Annablume, SP, 2007).

Mas, para que a popula-
ção desta Nação se identi-

fique com esta identidade, 
são necessárias instituições 
e uma exigência moral. Ou 
seja, construções político-
-administrativas e compre-
ensão psicossocial.

Estas condições são tam-
bém trabalhadas pelos po-
deres que não desejam a 
independência das Nações, 
ainda que se apresentem 
com a formalidade de Es-
tados Nacionais. E é esta a 
situação brasileira e de mui-
tos outros Estados nesta 
era neoliberal, perpetuando 
o Estado colonial pela qual 
passaram e nele estão se 
ajustando face às novas exi-
gências do que se conven-
cionou denominar “estado 
democrático de direito”.

Ora, caros leitores, que 
democracia pode existir em 
meio à imensa desigualda-
de existente na população 
de um Estado Nacional? E, 
como trataremos doravan-
te, do Brasil?

Conforme o Coeficiente 
de Gini, medida estatística 
de desigualdade, baseada 
na renda da população dos 
países, desenvolvida pelo 
estatístico italiano Conrado 
Gini (1884–1965), o Brasil 
situa-se em sétimo lugar en-
tre os países de maior desi-
gualdade no mundo:

1 – África do Sul – Coefi-
ciente Gini: 63

2 – Namíbia – Coeficien-
te Gini: 59,1

3 – Zâmbia – Coeficiente 
Gini: 57,1

4 – República Centro-
-Africana – Coeficiente Gi-
ni: 56,2

5 – Lesoto – Coeficiente 
Gini: 54,2

6 – Moçambique –Coefi-
ciente Gini: 54

7 – Brasil – Coeficiente 
Gini: 53,3

8 – Botsuana – Coefi-
ciente Gini: 53,3

9 – Suazilândia – Coefi-
ciente Gini: 51,5

10 – Santa Lúcia (país ca-
ribenho da commonwealth 
britânica) – Coeficiente Gi-
ni: 51,2

Nestas avaliações a maior 
desigualdade corresponde a 
100, e nenhuma desigualda-
de, a zero.

Aprofundemos um pou-
co mais a compreensão de 
cidadania. Para que haja a 
paridade não pode haver 
dependência. Nenhum ser-
vo pode ser igual ao senhor. 
Mas como fazer, de todos 
os habitantes do Brasil, se-
nhores?

Tratamos, então, da 
construção da cidadania. 
Sua construção é função de 
Estado Nacional que adote 
o pensamento soberano, in-
dependente, e que demons-
tre interesse em toda popu-
lação que o habita.

O primeiro conjunto é 
formado de instituições 
permanentes que assegu-
rem os recursos materiais 
para a existência do cidadão. 
Sinteticamente denomina-
remos: existência. Exempli-
ficando: órgãos de proteção 
e manutenção da saúde em 
todo território nacional.

O segundo conjunto é 
constituído de uma condi-
ção intersubjetiva, cultural, 

de compreensão e valores, 
que denominaremos abre-
viadamente de consciência. 
Temos como exemplo os 
Centros Integrados de Edu-
cação Pública (Cieps).

O terceiro conjunto se 
estrutura em torno da con-
dição do cidadão se expres-
sar, de dialogar com a socie-
dade e os demais pares da 
Nação. Identificamos como 
comunicação. Infelizmente 
não há exemplo no Brasil 
de organização, mantida pe-
lo Estado Nacional, desti-
nada à vocalização de qual-
quer cidadão brasileiro.

Resultante destas condi-
ções, teremos então as ins-
tituições para a participação 
cidadã na gestão do Estado 
Nacional. A estrutura colo-
nial, importada de filósofos 
europeus setecentistas, não 
prevê espaço para estas or-
ganizações.

Vemos portanto que não 
se trata apenas de colocar o 
cidadão nos orçamentos, mas 
de estabelecer um conjunto 
de organismos próprios de 
um Estado Nacional, perma-
nentemente voltados para a 
construção e manutenção da 
condição cidadã dos habitan-
tes do Brasil.

Há, permeando esta es-
trutura, a condição nacio-
nal. É evidente, ao tratar da 
cultura, que uma organiza-
ção pode ser semelhante à 
de outro país, mas muito di-
ficilmente teremos tal iden-
tidade cultural que permita 
o transplante de organiza-
ções de um país para outro. 
Esta identidade, que uma 

colônia jamais conseguirá, 
já é identificativa do Estado 
Nacional independente.

E as estruturas definidas 
pelo pensamento europeu 
dos séculos XVIII e XIX 
não são obviamente ade-
quadas para o Brasil no sé-
culo XXI.

Outro pilar é a soberania. 
A soberania pressupõe o 
interesse nacional sobre os 
demais.

O poder dominante nes-
te século é o neoliberal, que 
usa a ideia da globalização, 
assimétrica, adotada pelo 
sistema financeiro, como 
universal em todos os senti-
dos. O nacionalismo é trata-
do, por consequência, como 
um inimigo da globalização, 
como o comunismo, tam-
bém uma ideologia global 
(operários de todo mundo, 
uni-vos), é apontado como 
inimigo do capitalismo.

Ironicamente, a potência 
que enfrenta parcialmente o 
sistema financeiro interna-
cional, a República Popular 
da China, também admite o 
capitalismo de Estado, em-
bora dirigida pelo Partido 
Comunista chinês, em cará-
ter exclusivo.

Nacionalismo não é um 
tipo de fascismo e muito 
menos de nazismo. Nem 
mesmo se pode imputar ao 
nacionalismo o surgimento 
de regimes autoritários.

Acreditamos que a Con-
ferência de Bandung, reali-
zada entre 18 e 24 de abril 
de 1955, na cidade indoné-
sia que deu nome ao even-
to, enunciou princípios que 

podem ser identificados 
como do nacionalismo con-
temporâneo.

Primeiro, trata da não in-
tervenção, nem de qualquer 
forma de agressão a qual-
quer outro país. Embora 
houvesse a compreensão de 
ações de Estados Nacionais, 
o domínio do sistema finan-
ceiro internacional, neste 
século XXI, nos obriga a 
alargar este conceito de não 
intervenção a ideologias e 
sistemas não nacionais.

Outro princípio de Ban-
dung, embora entendendo 
e defendendo que sejam 
mantidas as diversidades 
e pluralidades de culturas 
e objetivos nacionais, é a 
defesa da coexistência pa-
cífica, das soluções nego-
ciadas das divergências. E, 
concluindo a ideia da so-
berania, o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a 
convicção na solidariedade 
humana para repartir estes 
conhecimentos na solução 
de problemas vitais, preser-
vando a existência da co-
munidade humana.

Para soberania distingui-
mos organizacionalmente 
dois conjuntos: defesa na-
cional e desenvolvimento 
nacional. Ambos terão ins-
tituições que desenvolvam, 
operem e representem a 
capacitação do Estado Na-
cional.

Felipe Quintas é doutorando em 
Ciência Política na Universidade 

Federal Fluminense.
Pedro Augusto Pinho é administrador 

aposentado.

Vertigens da paixão
Por Wagner Cinelli 
de Paula Freitas

Primeiro era ver-
tigem, como em 
qualquer paixão. 

Sim, Lulu Santos tem razão, 
as paixões costumam trazer 
vertigens. A letra da canção, 
mais adiante, diz: “Às vezes 
é tormenta / Fosse uma na-
vegação / Pode ser que o 
barco vire / Também pode 
ser que não”. Dissolvida a 
nuvem da paixão, o cotidia-
no de um casal traz confli-
tos, que podem ser menores 
ou maiores, chuviscos ou 
tempestades. Pode até ser 
que o barco vire, mas tam-
bém pode ser que não.

Paixão, vertigem, casal e 
conflitos. Tudo de acordo 
desde que estejamos diante 
de relações simétricas. Ha-
vendo igualdade e respeito, 
o script está valendo, vire 
o barco ou não, isto é, si-
gam separados ou juntos. O 

que não se pode aceitar é o 
comportamento abusivo do 
companheiro, que reproduz 
o que tantos já fizeram e in-
felizmente tantos continu-
am a fazer, que é subjugar, 
controlar e dominar a mu-
lher.

Mas se o primeiro beijo 
deu quase desmaio, o que 
ocorreu para que o relacio-
namento evoluísse para o 
controle e a agressão? Sen-
timento de posse dele em 
relação a ela? Que ele tem 
mais direitos do que ela? 
Que tem direitos sobre ela? 
Sobre o querer dela? A lis-
ta de perguntas pode ficar 
extensa, mas a resposta a 
qualquer uma delas revela 
o equívoco dele sobre seu 
relacionamento com ela, 
sobre ela e sobre si próprio.

Cair a trave dos olhos 
desse homem dominador 
e abusivo seria o céu, mas 
não é tarefa fácil. A ques-
tão é que a mulher que 

é vítima de um homem 
agressivo não dispõe de 
tempo e esperar pode ser 
arriscado.

O feminicídio é o assas-
sinato da mulher em razão 
do gênero, ou seja, pelo 
fato dela ser mulher. O 
Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública, edição de 
2020, mostra que houve 
um crescimento de 7,1% 
de feminicídios em relação 
ao ano anterior, a indicar 
que a curva é ascendente. 
Revela que 1.326 mulheres 
foram vítimas desse cri-
me em 2019. Sobre elas, 
66,6% eram negras, 56,2% 
tinham entre 20 e 39 anos 
e 89,9% foram mortas 
pelo companheiro ou ex-
-companheiro.

Evidencia-se, pela natu-
reza do delito, que o grupo 
vulnerável é o das mulheres, 
com super-representação 
da mulher negra com idade 
entre 20 e 39 anos. Outro 

dado importante é o local 
onde os feminicídios acon-
teceram: residência (58,9%), 
via pública (25,4%) e outros 
lugares (15,7%).

Assim, a média de mu-
lheres vítimas de feminicí-
dio no Brasil em 2019 foi de 
110 por mês. Dessas, apro-
ximadamente 100 foram as-
sassinadas por homens com 
quem se relacionaram. Lo-
go, todo dia daquele ano ao 
menos 3 mulheres se torna-
ram vítimas fatais de seus 
companheiros e o lugar do 
crime, na maioria das vezes, 
foi uma residência. Portan-
to, para a mulher vítima de 
violência, o lar não significa 
aconchego, mas exposição 
ao risco.

Os números são alar-
mantes, e a imprensa tem 
desempenhado importante 
papel para a conscientiza-
ção a respeito dessa triste 
realidade, sendo que os ca-
sos mais veiculados costu-

mam ser os que ocorrem 
nos grandes centros ur-
banos, com destaque para 
aqueles executados com re-
quintes de crueldade. Outro 
ingrediente a atrair a aten-
ção é quando o golpe fatal 
é ultimado na presença dos 
filhos, o que lamentavel-
mente não é nada raro nes-
se universo delitivo.

O assunto é sério e ur-
gente, sendo que o homem 
que agride é o mesmo que 
mata. Por isso, a mulher 
enredada nesse tipo de si-
tuação deve procurar apoio, 
seja nas suas redes pessoais 
(parentes e amigos), seja 
junto a diversos serviços e 
instituições, como Central 
de Atendimento à Mulher 
(Ligue 180), Disque Direi-
tos Humanos (Disque 100), 
Delegacia de Atendimento 
à Mulher, Defensoria Públi-
ca (Núcleo de Atendimento 
à Mulher), Ministério Públi-
co (Promotoria da Violên-

cia Doméstica e Familiar), 
Judiciário (Juizado de Vio-
lência Doméstica e Fami-
liar), Polícia Militar (190), 
Disque Denúncia, Conse-
lhos municipal e estadual 
de direitos das mulheres e 
ONGs dedicadas ao tema.

A mulher vítima precisa 
saber que não está sozinha, 
que tem portas nas quais 
bater e que deve fazê-lo an-
tes que essa opção lhe seja 
usurpada. Por isso, precisa-
mos falar sobre esse assun-
to. Assim, em um futuro 
que não queremos distante, 
as vertigens da paixão po-
derão ser apenas aquelas 
dos bons momentos e a 
mulher, como no canto fe-
liz de Lulu, poderá, livre de 
medos, sempre voltar para 
casa outra vez.

Wagner Cinelli de Paula Freitas 
é desembargador do TJRJ e autor 

do livro Sobre ela: uma história de 
violência (Editora Gryphus).
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O poder do monopólio  
em rebaixar os salários

Economista e integrante do Conselho Editoral do 
Monitor Mercantil, Maurício Dias David recomen-

da a leitura do artigo “A mulher que destruiu o mito do 
mercado livre”, de Zachary D. Carter, publicado pelo The 
New York Times. Carter presta um tributo a Joan Robinson, 
“uma das economistas mais importantes do século 20”.

Joan Robinson concebeu uma teoria que alterou 
radicalmente nossa compreensão da relação entre com-
petição e força de trabalho. A teoria anterior era “um 
reino de belas simetrias. A oferta e a demanda atingi-
ram naturalmente um equilíbrio, e os trabalhadores 
receberam o valor preciso de quanto contribuíram para 
a produção. Enquanto as empresas tivessem de compe-
tir em preço e qualidade de seus produtos, os consumi-
dores poderiam forçar os produtores a fazer melhorias, 
comprando produtos superiores e mais baratos de seus 
concorrentes. O mercado responderia aos consumi-
dores e a riqueza da sociedade aumentaria. A cobra 
para este Éden era o monopólio.”

Em seu livro de 1933, The Economics of  Imperfect 
Competition, Robinson demonstrou que um mercado 
competitivo não era o estado normal das coisas – era 
um raro “caso especial”. “A flecha mais potente na 
aljava conceitual de Robinson foi uma nova ideia que 
ela chamou de ‘monopsônio’. (…) Os compradores, 
observou Robinson, também podiam desfrutar dos 
frutos proibidos da competição imperfeita: se existisse 
apenas um comprador para um bem, esse comprador 
poderia ditar seu preço, não importando quantos vend-
edores estivessem competindo por suas compras. Isso 
foi monopsônio.”

Os trabalhadores são os vendedores de seu próprio 
trabalho e quase sempre enfrentam a exploração 
monopsonística dos empregadores, os compradores de 
seu trabalho. O conceito voltou com força diante das 
(nem tão) novas relações de trabalho. Numa decisão de 
2019, o conservador juiz da Suprema Corte Brett Kava-
naugh citou monopsônio contra a Apple; uma investi-
gação recente dos democratas da Câmara concluiu que 
a Amazon utiliza o poder de monopsônio e que seus 
depósitos tendem a “diminuir os salários” dos trabalha-
dores.

Robinson fez parceria com outro gênio de Cambridge, 
John Maynard Keynes, no que se tornaria A Teoria Geral do 
Emprego, Juros e Dinheiro, publicado em 1936. A economista 
morreu em 1983 sem nunca desfrutar do reconhecimento 
público que seus amigos homens receberam. “Hoje, no 
entanto, suas ideias estão passando por um renascimento 
notável. Joan Robinson está, finalmente, recebendo o 
devido.”

O artigo completo está em nytimes.com/2021/04/24/
opinion/joan-robinson-economy-monopoly-labor.html

Rápidas

Nesta quarta-feira, às 16h, a FGV recebe Luiza Helena 
Trajano, do Magazine Luiza, para um bate-papo sobre o 
papel da mulher na economia brasileira. Inscrições: evento.
fgv.br/economiapoliticaenergiafeminino_05 *** “O pa-
pel das ciências sociais no desenvolvimento do Brasil” é 
o webinário que Fundação FHC fará nesta quinta-feira, às 
17h, junto com o lançamento do livro Um Falso Mineiro, 
de Simon Schwartzman. No zoom.us/webinar/register/
WN_AjhmZZXZTDWX7gHhPxz5UA.

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 Securi-
tizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit Securitizadora de Recebí-
veis 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 do-
cumentos da Emissão, caso necessário. Uma vez aprovadas, as matérias da 
Ordem do Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI, independentemen-
te 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 res-
pectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura 
eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identi-
dade 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 digita-
lizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso represen-
tado 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 en-
contrem 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.

SECRETARIA MUNICIPAL ORDEM PÚBLICA
ERRATA DE AVISO DE LEILÃO

O SECRETÁRIO, nos usos de suas atribuições, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que, o aviso de leilão publicado no dia 18 de março 
de 2021, referente ao leilão PRIME 01/2021, sofrerá a seguinte alteração: 
Onde se lê “Dia 07/04/2021”, ler-se-á “Dia 12/05/2021”. Desta forma, com 
a publicação da presente ERRATA, adita-se e ratificam-se todos os demais 
termos contidos naquele Aviso de Leilão anteriormente publicado.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Certidão da Ata da Reunião do Conselho de Administração realiza-
da em 17/04/21: Data, Local e Horário: Ao 17/04/21, às 09:00h, na sede 
social da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 
e 701, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Mesa: Sr. Mariano 
Carlos Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – 
Secretária. Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença 
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.  
Ordem do Dia: Deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31/12/20 e proposta para destinação do lu-
cro líquido do exercício 2020. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, 
por unanimidade, submeter para aprovação da Assembleia Geral Ordinária 
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/20, revisada pelos auditores independentes, juntamente com uma 
proposta para distribuição de dividendos no valor de R$ 25 milhões, a se-
rem pagos em ou antes de 31/12/21. Encerramento: Oferecida a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encer-
rados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, 
foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano 
Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secre-
tária. Manuel Tomás Garcia Blanco, Hu Xinmiao, José Carlos de Vicente 
Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Liu Wenfeng, José 
Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, David de Cáceres Nuñez e Mariano 
Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da 
ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da 
Companhia. Rio de Janeiro, 17/04/21. Carolina Assano Massocato Esco-
bar - Secretária. Jucerja nº 4058441 em 30/04/2021.

Indústria: Inflação chega a 4,78% em março
IBGE: 20º aumento seguido desde agosto de 2019

O Instituto Brasilei-
ro de Geografia 
e Estatística (IB-

GE) revelou, nesta terça-
feira, que os preços da in-
dústria subiram 4,78% em 
março frente a fevereiro, a 
segunda maior alta da sé-
rie histórica do Índice de 
Preços ao Produtor (IPP), 
iniciada em 2014. Em fe-
vereiro, a alta recorde foi 
revisada de 5,22% para 
5,16%. Com o resultado, 
o índice acumula recordes 
de 14,09%, no trimestre, e 
de 33,52%, nos últimos 12 
meses.

Segundo o IBGE, esse é 
o vigésimo aumento con-
secutivo, na comparação 

mês a mês do indicador, 
desde agosto de 2019. O 
índice mede a variação 
dos preços de produtos 
na “porta da fábrica”, sem 
impostos e frete, de 24 
atividades das indústrias 
extrativas e da transforma-
ção. Dessas, 23 apresen-
taram variações positivas, 
repetindo o desempenho 
apresentado nos meses de 
fevereiro e janeiro.

O resultado reflete, prin-
cipalmente, a elevação dos 
preços nas atividades de re-
fino de petróleo e produtos 
de álcool (16,77%), outros 
produtos químicos (8,79%), 
madeira (7,73%) e papel 
e celulose (7,18%). Já as 

maiores influências vieram 
de refino de petróleo e pro-
dutos de álcool (1,53 p.p.), 
outros produtos químicos 
(0,74 p.p.), alimentos (0,58 
p.p.) e metalurgia (0,41 p.p.).

O gerente de análise e 
metodologia da Coorde-
nação de Indústria, Ale-
xandre Brandão, diz que o 
resultado de março reflete 
o impacto da depreciação 
do real frente ao dólar, que 
afeta tanto os preços dos 
produtos exportados pelo 
Brasil quanto os preços dos 
produtos importados, em 
particular das matérias pri-
mas. No caso do aumento 
de custo, isso gera um efeito 
em cascata em diversas ca-

deias industriais.
Outro fator que contri-

buiu para a elevação de pre-
ços no mês de março foi o 
aumento da demanda inter-
nacional, especialmente da 
China, impactando o preço 
das commodities, sobretu-
do agrícolas.

“As commodities têm au-
mentado de preço porque o 
mercado internacional está 
pressionado pela deman-
da, em particular a exercida 
pela China por produtos da 
agroindústria, como os de-
rivados da soja e as carnes, 
em particular bovina. Mas 
também há pressões sobre 
produtos siderúrgicos e de 
celulose”, diz Brandão.

Primeiro resultado positivo desde setembro de 2019 
O Índice GS1 Brasil de 

Atividade Industrial para 
o mês de abril apresentou 
crescimento de 9,0% na 
comparação com o mês 
anterior no dado livre de 
efeitos sazonais. Compara-
do ao mesmo mês do ano 
anterior, o índice apresenta 
aumento de 40,1%. No acu-
mulado de 12 meses o índi-

ce apresenta crescimento de 
2,8%.

O Índice GS1, que ana-
lisa o volume da indústria 
em lançar produtos com 
base nos pedidos de no-
vos códigos de barras, foi 
divulgado nesta terça-feira 
pela Associação Brasileira 
de Automação-GS1 Brasil, 
que antecipa em 60 dias as 

tendências que serão di-
vulgadas pelo IBGE nesta 
quarta-feira – a Pesquisa In-
dustrial Mensal de Produ-
ção Física (PIM-PF). 

Na opinião de Virginia Va-
amonde, CEO da Associação 
Brasileira de Automação-GS1 
Brasil, “a intenção de lança-
mento de produtos para os pri-
meiros meses do ano se man-

tém resiliente mesmo frente as 
restrições de atividades”.

“Neste mês, também obser-
vamos a reversão do valor acu-
mulado em 12 meses, sendo 
o primeiro resultado positivo 
desde setembro de 2019. A in-
dústria nacional gradualmente 
renova seu portfólio, mostran-
do uma forte adaptação à nova 
realidade”, acrescenta.

Cresce 67,3% o número de famílias com dívidas em atraso
Segundo a Confedera-

ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC), a parcela de 
famílias com dívidas em 
atraso ou não cresceu no 
Brasil em abril deste ano 
para 67,5%. Em março, o 
percentual era de 67,3%. 
Os dados foram divulga-
dos nesta terça-feira. O re-
sultado de abril deste ano 
é o mais alto desde agosto 

de 2020, quando também 
registrou-se um percentual 
de 67,5%.

Já o percentual de 
inadimplentes, isto é, aque-
les que têm dívidas ou con-
tas em atraso, caiu de abril 
do ano passado de 25,3% e 
março deste ano, de 24,4%, 
para 24,2% em abril deste 
ano. Essa é a menor taxa 
desde fevereiro do ano pas-
sado, portanto, período pré-

pandemia, de 24,1%.
A parcela de famílias que 

não terão condições de pa-
gar suas dívidas ficou em 
10,4% em abril deste ano, 
abaixo dos 10,5% de mar-
ço deste ano mas acima dos 
9,9% de abril do ano passa-
do.

O tempo médio de com-
prometimento com dívidas 
entre as famílias foi de 6,8 
meses em abril. O tempo 

médio de atraso na quitação 
das dívidas pelos inadim-
plentes está em queda des-
de dezembro e atingiu 61,4 
dias em abril, o menor pra-
zo desde julho de 2020.  O 
percentual das famílias que 
utilizam o cartão de crédito 
como principal modalidade 
de dívida voltou a crescer e 
chegou a um novo recorde 
de 80,9% do total de famí-
lias, segundo a CNC.

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 
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Mães e empregos

Levantamento realizado recentemente pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (divulgado pela 

Agência Brasil) revelou que 54,5% das mulheres com 15 
anos ou mais integravam a força de trabalho, em 2019. 
Entre os homens, esta participação foi de 73,7%. Força de 
trabalho é a soma de todas as pessoas que estão emprega-
das ou procurando emprego.

São informações que constam da segunda edição do rela-
tório “Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulhe-
res no Brasil”, com informações variadas sobre as condições 
de vida das brasileiras. Outros indicadores podem contribuir 
para melhor compreensão em torno da condição feminina 
para participação no mercado de trabalho.

Na faixa etária entre 25 e 49 anos, o nível de ocupação en-
tre as mulheres que têm filhos de até três anos de idade é de 
54,6%, abaixo do nível daquelas que não têm. Entre os ho-
mens que vivem em lares com crianças até três anos, o nível 
de ocupação é de 89,2%, superior ao nível dos que não têm 
filhos nessa idade. Quanto ao recorte racial, mães pretas ou 
pardas, com filhos ou filhas, de até três anos, apresentaram os 
menores níveis de ocupação, inferiores a 50%, enquanto as 
mães brancas registraram um percentual de 62,6%.

Os afazeres domésticos realizados por mulheres, em 
2019, ocuparam quase o dobro de tempo do que os reali-
zados por homens (21,4 horas semanais entre as mulheres, 
contra 11,0 horas semanais entre os homens). A Região 
Sudeste foi aquela onde as mulheres tiveram maior car-
ga horária comprometida com os afazeres domésticos, 
alcançando 22,1 horas semanais, embora não seja esta a 
de maior discrepância entre gêneros, que é verificada na 
Região Nordeste.

Quanto ao recorte da renda, entre as mulheres que 
compõem o segmento dos 20% da população com os 
menores rendimentos, mais de 24 horas semanais foram 
consumidas por atividades voltadas para os afazeres do-
mésticos. Enquanto aquelas que integram a faixa dos 20% 
com os maiores rendimentos, esse uso do tempo cai para 
pouco mais de 18 horas semanais.

As dificuldades não se limitam ao ingresso no mercado 
de trabalho. Os afazeres domésticos limitam também o 
desempenho das mulheres que estão incluídas. No re-
latório consta que a dupla jornada acarretou o trabalho 
em tempo parcial, isto é, até 30 horas semanais, para um 
terço delas. Apenas 15,6% (cerca de metade) dos homens 
empregados estavam nesta condição.

Por fim, o fosso de salários e rendimentos, em 2019, 
mostra as mulheres recebendo 77,7% do total recebido 
pelos homens. A iniquidade atinge relevância maior no 
desempenho das funções e dos cargos que correspondem 
aos ganhos maiores. Mulheres em cargos de chefia rece-
beram 61,9% do rendimento dos homens. O hiato foi alto 
até mesmo no grupo dos profissionais da ciência e inte-
lectuais, em que as mulheres receberam 63,6% dos ganhos 
dos homens para as mesmas funções.

Escolas não bastam

No Brasil, 37,1% das mulheres que compõem a popu-
lação com 25 anos, ou mais, não tinham escolaridade, ou 
tinham cursado apenas o fundamental, incompleto. Entre 
os homens, esse percentual alcança 40,4%. A taxa de 
frequência escolar das mulheres brancas é 40,9%, e a taxa 
das mulheres pretas ou pardas, de 22,3%.

Quando se compara a proporção de pessoas com nível 
superior completo, verifica-se que, entre os homens, esse 
índice é 15,1%. Entre as mulheres, é de 19,4%. Os dados 
revelam uma mudança, já que, entre a população de 65 
anos, ou mais, observa-se que as proporções estão in-
vertidas, com as mulheres registrando nível de instrução 
ligeiramente inferior ao dos homens. Ou seja, não é a 
escolaridade que explica esta iniquidade.

#vacina sim.

Com a vacina em regime de Pare!Siga! e aquele prefeito 
falando que não organiza fila... É no que dá jogar lixo na 
urna eleitoral...

Empresas brasileiras estão entre as 
250 maiores varejistas do mundo

A pesquisa “Os Po-
derosos do Varejo 
Global 2021”, ela-

borada pela Deloitte, maior 
organização de serviços 
profissionais do mundo, 
analisa o desempenho do 
setor de varejo em diferen-
tes regiões e identificou as 
250 maiores empresas glo-
bais, com base em dados do 
ano fiscal de 2019, encerra-
do em 30 de junho do ano 
passado.

O relatório mostrou 
que a receita gerada pe-
las empresas presentes no 
ranking foi de US$ 4,85 
trilhões no ano fiscal de 
2019, representando um 
crescimento de 4,4%, em 
relação ao ano anterior. No 
Brasil, quatro redes vare-
jistas ficaram entre as 250 
maiores do mundo: Via 
Varejo (168ª posição), Ma-
gazine Luiza (209ª), Lojas 
Americanas (222ª) e Raia 
Drogasil (223ª). A recei-
ta gerada pelas empresas 
brasileiras foi de US$ 5,22 
milhões no ano fiscal de 
2019 e a Magazine Luiza 

e a Raia Drogasil, tiveram 
um crescimento de 27,5% 
e 18,5%, respectivamente.

“Mais uma vez o Brasil 
marca presença no ranking 
com quatro grandes varejis-
tas e duas delas apresenta-
ram um bom crescimento, 
impulsionadas, principal-
mente, pela rápida expansão 
das lojas, além do desenvol-
vimento de e-commerce e 
aquisição de outras marcas. 
Esse aumento, principal-
mente em tempos de crise, 
mostra o quanto é impor-
tante as empresas se plane-
jarem e estarem preparadas 
para novos e imprevisíveis 
rumos. O que esperamos 
é que 2021 e os próximos 
anos, com as medidas que 
já estão sendo tomadas pa-
ra conter a pandemia, sejam 
de ascensão contínua para a 
economia.”, estima Ricardo 
Balkins, sócio-líder de Con-
sumer da Deloitte.

Varejo dos EUA

Os varejistas dos Estados 
Unidos contribuíram com 

quase metade da receita to-
tal do ranking de 250 em-
presas em 2019, e tiveram a 
maior receita média de va-
rejo, US$ 28,6 bilhões, que 
é muito superior à média 
global, que é de US$ 19,4 
bilhões. No ranking da pes-
quisa, Walmart, Amazon e 
Costco ocupam as primei-
ras posições no Top 10. O 
Walmart, inclusive, aparece 
em 1ª lugar por mais um 
ano, mantendo sua posição 
de maior varejista do mun-
do há mais de dez anos.

A receita mínima para 
uma empresa entrar no Top 
250 no ranking é de US$ 4 
bilhões, acima dos US$ 3,9 
bilhões do ano anterior, 
com um tamanho médio 
da empresa de US$ 19,4 
bilhões. E com o maior 
número de varejistas (135) 
na lista Top 250, o setor de 
produtos de bens de consu-
mo gerou 66% da receita do 
varejo em 2019. Essas em-
presas possuem a maior re-
ceita média do varejo (US$ 
23,7 bilhões), porém este é 
um setor de baixa margem, 

com a menor margem de 
lucro líquido de todos os 
setores (2%).

“O e-commerce e os 
descontos impulsionaram 
o alto crescimento da recei-
ta no varejo”, afirma Evan 
Sheehan, líder do Setor de 
Varejo Global, Atacado & 
Distribuição da Deloitte. 
“Cinco das dez empresas 
do ramo que mais cresce-
ram eram varejistas online 
e sete das 20 empresas que 
mais cresceram eram vare-
jistas de descontos.”

A 24ª edição da pesquisa 
Global Powers of  Retailing 
foi realizada com 250 em-
presas, incluídas com base 
na receita de varejo para o 
ano fiscal de 2019 (abran-
gendo os exercícios fiscais 
das empresas até junho de 
2020). O estudo analisa o 
desempenho entre as geo-
grafias e setores de produ-
tos das empresas, além de 
apresentar uma perspectiva 
econômica global, destacar 
as 50 varejistas que mais 
crescem e as novas entran-
tes no Top 250.

Cerca de 14 mil roubos de cargas em 
rodovias foram registrados em 2020

A Associação Nacio-
nal do Transporte 
de Cargas e Lo-

gística (NTC&Logística), 
divulgou levantamento 
que mostra que, em 2020, 
o Brasil registrou 14.159 
ocorrências de roubos de 
cargas. O relatório, divulga-
do desde 1998, tem como 
base informações colhidas 
em fontes formais e infor-
mais.

Entre os produtos mais 
visados, estão os gêne-
ros alimentícios, cigarros, 
eletroeletrônicos, com-
bustíveis, bebidas, artigos 
farmacêuticos, autopeças, 
defensivos agrícolas e têx-
teis e confecções.

O número de 2020 
mostra uma queda de 

23% em relação ao ano 
anterior, quando foram 
registrados 18.382 casos. 
No entanto, o cenário 
ainda é preocupante. Os 
prejuízos computados ao 
setor somam R$1,2 bi-
lhão. “Desde 2017 onde 
tivemos o maior número 
de ocorrências desde que 
nossa área de segurança 
vem monitorando, esta-
mos acompanhando uma 
redução, e isso é positivo, 
mas mesmo assim esta-
mos falando de milhares 
de roubos em todo o Bra-
sil, e a NTC, juntamente 
com os órgãos públicos 
e privados vão continuar 
trabalhando para que es-
ses crimes não aconteçam 
mais”, afirma o presiden-

te da entidade, Francisco 
Pelucio.

De acordo com o asses-
sor de segurança da enti-
dade e responsável pelo le-
vantamento, Coronel Paulo 
Roberto de Souza, a redu-
ção tem muito a ver com o 
investimento alto das em-
presas em tecnologias e me-
didas de segurança em suas 
operações, o que possibilita 
uma resposta muito mais 
rápida e ativa em relação às 
tentativas de delito, e, tam-
bém, com o trabalho dos 
órgãos de segurança pú-
blica, que têm atuado com 
mais rigor no combate aos 
delitos de roubos de cargas.

“Os números do rou-
bo de cargas no Brasil em 
2020, reafirmam uma ten-

dência de queda nesse de-
lito ao longo dos três últi-
mos anos. Isso se deve ao 
trabalho dos organismos 
policiais e aos grandes in-
vestimentos das transpor-
tadoras em tecnologias 
e processos de gerencia-
mento de riscos. Os nú-
meros ainda são elevados, 
mas estamos no caminho 
certo no enfrentamento 
desse problema”, comenta 
Souza.

A região Sudeste conti-
nua sendo a mais afetada, 
arcando com 81,33% das 
ocorrências. Em seguida, 
aparecem as regiões Sul, 
com 8,89%; Nordeste, 
com 6,66%; Centro-Oeste, 
1,91%; e, por último, a re-
gião Norte, com 1,21%.

Rio registra maior alta do país no 
consumo de energia elétrica

Levantamento da 
Câmara de Comer-
cialização de Ener-

gia Elétrica - CCEE mostra 
que o consumo de energia 
no estado do Rio de Janei-
ro cresceu 26% na primeira 
quinzena de abril, na compa-
ração com o mesmo período 
de 2020. É o estado com a 
maior alta do país nestas duas 
primeiras semanas do mês.

A quantidade de ener-
gia elétrica consumida tem 
sido um dos indicadores 

prévios para avaliar a reto-
mada da economia. Para a 
CCEE, o aumento expres-
sivo na região é reflexo de 
uma maior adaptação dos 
setores produtivos ao ce-
nário de isolamento social, 
e a consequente mitigação 
dos impactos da pandemia. 
A flexibilização gradual das 
medidas restritivas para 
combate à Covid-19 tam-
bém pode ter influenciado.

Entre 1º e 15 de abril, o 
Rio de Janeiro consumiu 

6.642 megawatts médios 
(MW). O resultado foi pu-
xado principalmente pelas 
indústrias que compram 
sua energia no mercado li-
vre, com destaque para os 
setores de Metalurgia e Pro-
dutos de Metal, Comércio, 
Serviços, Minerais Não-
-Metálicos e Químicos.

Mesmo em março, perí-
odo de restrições mais in-
tensas em parte do estado, 
houve alta de 14% no indi-
cador na comparação anu-

al. Neste ano, a única baixa 
no consumo de energia na 
região se deu em fevereiro 
(-3%), mas a queda teve co-
mo um dos principais moti-
vos o cancelamento do car-
naval, que no ano passado 
ajudou a elevar a demanda 
por eletricidade.

As informações referen-
tes a abril divulgadas no bo-
letim InfoMercado Quinze-
nal ainda são preliminares 
e sofrerão alterações até a 
data final de contabilização.
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EVOLTZ PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME n° 28.037.759/0001-68 - NIRE 33300329536

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de 
abril de 2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 26/04/2021, às 17h, na 
sede da EVOLTZ Participações S.A., (“Cia.”), situada na Av. Embaixador 
Abelardo Bueno, nº 199, Lote 1, PAL 46742, sl. 204, Parte, Edifício Office 
Park Center, Jacarepaguá, RJ/RJ – Brasil, CEP: 22775-022. 2. Presenças: 
Registrada em livro próprio da Cia. a presença dos acionistas representando 
a totalidade do capital social. Presentes também, na qualidade de 
convidados, os Administradores da Cia. e o representante da firma de 
auditoria denominada Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“E&Y”). 
3. Publicações: O relatório da administração, as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 31/12/2020 e o Parecer dos Auditores 
Independentes foram publicados em 26/04/2021 no DOERJ, págs. 04 a 09, 
e no jornal Monitor Mercantil, em 24, 25 e 26 de abril de 2021, págs. 09 a 14. 
4. Convocação: Dispensada a convocação na forma do art. 124 § 4º da Lei 
6.404/76, tendo e vista a presença da totalidade dos acionistas da Cia. 5. 
Mesa: Dentre os presentes foi convidado para presidir a mesa o Sr. João 
Pinheiro Nogueira Batista e, para secretariá-lo, a Sra. Renata Alvarez Vieira. 
6.  Ordem do Dia: Conforme convocação enviada diretamente para os 
acionistas da Cia., fazem parte da Ordem do Dia os seguintes assuntos: Em 
AGO: I. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; 
II. aprovar a destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020; 
III. reeleger os membros do Conselho de Administração; e IV. fixar a 
remuneração dos administradores. Em AGE: I. aprovar a reapresentação 
das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados 
em 31.12.2018 e 31.12.2019, em razão dos impactos da adoção do Ofício-
Circular/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, divulgado pela CVM em 20/12/2020. 7. 
Deliberações: Superada a fase dos debates, foram tomadas, por 
unanimidade de votos dos acionistas da Cia., as seguintes deliberações: Em 
AGO: 7.1 Uma vez tomadas as contas dos Administradores da Cia., foram 
aprovados, sem ressalvas, o relatório da administração e as demonstrações 
financeiras, bem como examinado o parecer dos auditores independentes 
relativos ao exercício social findo em 31/12/2020. Fica registrado que, a 
despeito de as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo 
em 31/12/2020 serem publicadas na data de hoje, concomitante com a 
realização da Assembleia Geral que as aprova, os acionistas declaram que 
tiveram prévio acesso ao documento, estando plenamente cientes de seu 
conteúdo, e confortáveis para seguirem com a sua aprovação. 7.2 Aprovada 
a proposta da administração no sentido de que o lucro líquido apurado no 
exercício social findo em 31/12/2020, no montante de R$ 213.670.697,96, 
seja destinado da seguinte forma: (i) R$ 10.683.534,89 para constituição da 
Reserva Legal; (ii) R$ 140.912.064,46 para constituição da Reserva de 
Retenção de Lucro; (iii) R$ 15.104.410,45 a título de reserva reflexa de 
incentivo fiscal; e (iv) R$ 46.970.688,15, para a distribuição do dividendo 
mínimo obrigatório aos seus acionistas. 7.3 Foram reeleitos para compor o 
Conselho de Administração, com mandato de 1 ano, que terminará em data 
coincidente com a da AGO que será realizada em 2022, foram reeleitos: (i) 
o Sr. Edward Thomas Beckley, inglês, casado, sócio de empresa de 
investimentos, portador do Passaporte Inglês nº 548362190, residente e 
domiciliado na Park House, 116, Park Street, Londres, Reino Unido, W1K 
6AF; (ii) a Sra. Li Yu Elly Thio, cingapurana, solteira, diretora de private 
equity, portadora do Passaporte Cingapuriano de Nº E6503910K, residente 
e domiciliada na Park House, 116 Park Street, London, W1K 6AF; (iii) o Sr. 
Jonathan Garfinkel, americano, casado, sócio de empresa de investimentos, 
portador do Passaporte Americano nº 557086531, residente e domiciliado 
na California Street, 345, Suite 330, San Francisco, California, 94104; (iv) o 
Sr. Jerson Kelman, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG 
nº 59.995.351-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 155.082.937-87, residente e 
domiciliado na Avenida Atlântica 3130, apt. 701, CEP 22070-000, 
Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil; e (v) o Sr. João Pinheiro Nogueira 
Batista, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de Identidade 
RG n° 36605155-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 546.600.417-00; 
com escritório na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, sl. 204, 
Jacarepaguá, CEP: 22775-040, RJ – RJ. Os conselheiros ora referidos, 
presentes a esta assembleia geral, apresentam declarações, por escrito, de 
acordo com o art. 147, da Lei 6.404/76, de não incursos em quaisquer crimes 
previstos em Lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, e que 
tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o 
Sistema Financeiro Nacional, contra as relações de consumo, a fé pública 
ou a propriedade, enquanto perdurem os efeitos da condenação; e não 
terem interesse conflitante com a Cia.. Firmam a presente declaração para 
que produza os devidos efeitos legais, cientes de que no caso de 
comprovação de falsidade, será nulo de pleno direito perante o Registro 
Público de Empresas Mercantis o ato a que se integra esta declaração, sem 
prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos. Tais declarações 
foram arquivadas na sede da Cia. e, ato contínuo, os Conselheiros de 
Administração tomaram posse mediante a assinatura do competente termo 
no Livro de Registro de Atas de Reuniões de Administração da Cia. (Anexo 
I). 7.4 Aprovado o valor de até R$ 20.000.000,00 para a remuneração global 
dos Administradores, valores estes fixados para o exercício social de 2021. 
Em AGE: 7.1 Aprovada a reapresentação das demonstrações financeiras 
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018 e 31.12.2019, em 
razão dos impactos da adoção do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 
04/2020, divulgado pela CVM em 20/12/2020. Assim, restou aprovada a 
proposta da administração no sentido de que o lucro líquido apurado no 
exercício social findo em 31.12.2018, no montante de R$ 802.712.009,34, 
seja destinado da seguinte forma: (i) R$ 40.135.600,47  para constituição da 
Reserva Legal; (ii) R$ 571.932.306,65 para constituição da Reserva de 
Lucros; e (iii) R$ 190.644.102,22   a título de dividendos mínimos obrigatórios, 
destinados a conta de reserva de lucros a realizar. Além disso, restou 
aprovada a proposta da administração no sentido de que o lucro líquido 
apurado no exercício social findo em 31.12.2019, no montante de  
R$ 83.583.435,73, seja destinado da seguinte forma: (i) R$ 4.179.171,79  
para constituição da Reserva Legal; (ii) R$ 59.553.197,96  para constituição 
da Reserva de Lucros; e (iii) R$ 19.851.065,99  para distribuição dos 
dividendos mínimos obrigatórios. 8. Documentos arquivados: Foram 
arquivados na sede da Cia. os documentos submetidos à apreciação prévia 
dos acionistas e demais participantes da presente Assembleia. 9. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos, lavrando-se a presente ata no livro próprio, na forma de sumário, 
nos termos do § 1º do art. 130 da Lei 6.404/76, que vai assinada pela Mesa 
e pelos acionistas presentes. A publicação da ata se dará conforme 
autorizado pela Assembleia nos termos do § 2º do art. 130 da Lei 6.404/76. 
10. Assinaturas: Mesa: Presidente – João Pinheiro Nogueira Batista; 
Secretária – Renata Alvarez Vieira. Acionistas presentes e devidamente 
representados: TPG Seville SPV, LLC e Seville Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia (representado por seu administrador: Modal 
Asset Management Ltda.). RJ, 26/04/2021. Mesa: João Pinheiro Nogueira 
Batista - Presidente; Renata Alvarez Vieira - Secretária. Acionistas: TPG 
Seville SPV, LLC. e Seville Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia (representado por seu administrador: Modal Asset 
Management Ltda.); Debora Muller Bueno – Validadora. Jucerja nº 4058900 
em 03/05/2021.

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 33300015418

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 09/04/2021. Local, Dia e 
Hora: Sede da Construtora Queiroz Galvão S.A. (“Companhia”), na Rua Santa 
Luzia, nº 651, 2º, 3º, 3º mezanino e 6º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janei-
ro, no dia 09/04/2021, às 10h. Convocação e Presença: Dispensada a convoca-
ção, tendo em vista a presença da acionista única, que representa a totalidade do 
capital social e na forma do § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/1976. Mesa: Pre-
sidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes; e Secretário: Amilcar Bastos Fal-
cão. Ordem do Dia: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020 e deliberar 
sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020. Publicações 
do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório da 
Auditoria: Diário Oficial/RJ e Monitor Mercantil, ambos do dia 08/04/2021. Deli-
berações: A acionista única adotou as seguintes resoluções: a) Nos termos do § 
4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância do prazo 
previsto para publicação dos documentos listados nos incisos I, II e III do mesmo 
artigo; b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020, 
com o respectivo parecer dos auditores independentes, não havendo resultados 
a serem distribuídos em virtude do prejuízo apurado no exercício; e c) Aprovar 
a lavratura sumariada da ata desta assembleia geral, determinando o arquiva-
mento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que 
interessam à assembleia realizada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinatu-
ras: Mesa: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes; Secretário: Amilcar 
Bastos Falcão. Acionista: Queiroz Galvão S.A., por Bartolomeu Charles Lima 
Brederodes; e Amilcar Bastos Falcão; e Grant Thornton Auditores Independen-
tes, por Marcio Romulo Pereira. Confere com o original lavrado no livro próprio. 
Bartolomeu Charles Lima Brederodes - Presidente da Mesa; Amilcar Bastos 
Falcão - Secretário da Mesa. Jucerja - Certifico o arquivamento em 26/04/2021 
sob o nº 00004054735. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

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

JUIZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL –
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON LINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias, (ART. 879  – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos
da Ação  de Execução de Título Extrajudicial proposta por 500 SLC
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  E OUTROS em face
de LUIZ FERNANDO DA HORA ALMEIDA E OUTROS - Processo
nº. 0003210-29.2011.8.19.0209, passado na forma abaixo: O DR.
ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA – Juiz de Direito
Titular da Vara acima, FAZ SABER por este Edital aos interessados,
que no dia  10/05/2021 e 12/05/2021 a partir das 13:00 horas,
com término às 13:20 horas, através da Plataforma  de Leilões
On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público
GUSTAVO PORTELLA  LOURENÇO, será apregoado e vendido o
referido imóvel situado na AVENIDA GENERO DE  CARVALHO Nº
315, BLOCO 04 – APTO. 105, RECREIO DOS BANDEIRANTES,
CONDOMÍNIO  CHÁCARA DO RECREIO, AVALIAÇÃO: R$
750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais). O Edital na  integra
está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima e no site:
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e  www.sindicatodosleiloeirosrj.com.

JUIZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL –
COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON LINE, E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (ART. 879  – II; 882 - §1º, 2º CPC e
RESOLUÇÃO CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos da
Ação de  Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELIZABETH em face de HELOISA
HELENA GOMES RIBEIRO DE PAULA SEABRA E OUTROS -
Processo nº 0036853- 10.2017.8.19.0001, passado na forma
abaixo: A DRA ADRIANA SUCENA MONTEIRO JARA MOURA - Juíza
de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER por este Edital aos
interessados que no dia 11/05/2021 e 13/05/2021 a partir das
13:00 horas, com término às 13:20 horas, através da Plataforma
de Leilões On-Line – www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro
Público GUSTAVO PORTELLA  LOURENÇO, será apregoado e
vendido o imóvel situado na RUA MARIA QUITÉRIA Nº 43,
APARTAMENTO 201, IPANEMA/RJ. AVALIAÇÃO: R$ 2.356.592,00
(Dois milhões, trezentos e  cinquenta e seis mil, quinhentos e
noventa e dois reais). O Edital na integra esta afixado no Átrio do
Fórum, nos autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
JORGE LUIZ DAS NEVES MORAIS, CPF nº 003.196.457-54, FLAVIO
ROBERTO AMIEIRO DA SILVA, CPF nº 385.713.667-72, e JULIO CESAR
JORGE ANDRADE, CPF nº 960.157.057-87. DECLARAM, nos termos do
art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de
2012, sua intenção de exercer cargos de administração na Agência de
Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A., CNPJ nº 05.940.203/0001-81.
ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompa-
nhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas dire-
tamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma
especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por
aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do
processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco
Central do Brasil na internet) Selecionar, no campo “Assunto”: Autoriza-
ções e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integran-
tes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departa-
mento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf

Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (Deorf/GTRJA)
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021.

Infracommerce concluiu seu IPO na B3
Empresa movimentou R$ 870 milhões em sua oferta inicial de ações

A Infracommerce (ti-
cker IFCM3), em-
presa de soluções 

digitais para e-commerce 
do Brasil em nível de servi-
ço, concluiu nesta terça-fei-
ra sua oferta pública inicial 
(IPO) na B3. A empresa é 
uma investida da Iguatemi, 
dentro do seu programa de 
investimento em venture 
capital.

Na segunda-feira (3), de-
pois de desistir da sua oferta 
de ações, com investidores 
pressionando para baixar o 
preço da ação em sua ofer-
ta inicial, a Infracommerce 

voltou atrás e precificou o 
papel em R$ 16, movimen-
tando R$ 870 milhões em 
sua oferta inicial de ações. A 
oferta contemplou a emis-
são primária de 54.375.000 
ações ordinárias, podendo 
ser acrescida de lote suple-
mentar de 8.156.250 papéis 
em até 30 dias. O capital so-
cial da Infracommerce pas-
sa a ser de R$ 942.129.936.

As ações da empresa pas-
saram a ser negociadas na 
B3, com o código IFCM3. 
A empresa de soluções di-
gitais para e-commerce 
teve prejuízo de R$ 2,312 

milhões em 2020, mas me-
lhorou o resultado em rela-
ção às perdas de R$ 7,888 
milhões de 2019. O Ebitda 
da companhia somou R$ 
20,793 milhões, quase 2,4 
vezes maior que em 2019. 
A receita líquida cresceu 
mais de 70%, chegando a 
R$ 235,933 milhões.

“Desenvolvimento da 
governança corporativa, 
confiança e credibilidade 
no mercado, ganhos de 
reputação, enfim, há vá-
rias ‘belezas’ associadas ao 
IPO. Uma dessas belezas é 
a visibilidade. Toda com-

panhia que abre seu capital 
se torna automaticamente 
conhecida pelo público, 
pelos investidores. Se vo-
cê fez uma compra online 
– hábito que foi de certa 
forma impulsionado pe-
la pandemia – certamente 
você já foi impactado po-
sitivamente pelo trabalho 
da Infracommerce.

Com a estreia da Infra-
commerce na B3, abre-
se agora a oportunidade 
de ampliar essa interação 
via mercado de capitais”, 
comentou Gilson Finkel-
sztain, presidente da B3.

Fundos compram 
participações de empresas 
com potencial de crescimento

Fundos de private equity 
e venture capital no Brasil al-
cançaram, em média, retorno 
superior ao de indicadores 
como a Ibovespa e o Certi-
ficado de Depósito Interban-
cário (CDI), bem como ao de 
mercados emergentes. O de-
sempenho, porém, mostra-se 
desigual e ainda fica para trás 
na comparação com euro-
peus e americanos. Os dados 
foram divulgados pelo Ins-
tituto de Ensino e Pesquisa 
(Insper).

O estudo, conduzido 
com participação da Spec-
tra Investments e a Asso-
ciação Brasileira de Private 
Equity & Venture Capital 
(ABVCAP), chegou a essas 
conclusões ao avaliar uma 

amostra de 268 fundos 
dedicados às duas modali-
dades de investimento no 
país, constituídos de 1994 
a 2018. Nesse período, eles 
captaram R$ 84 bilhões.

Segundo o estudo, esses 
fundos compram participa-
ções acionárias de empresas 
com alto potencial de cresci-
mento. O objetivo é gerar a 
expansão, de forma orgânica 
e por meio de aquisições, e 
depois vendê-las –um ciclo 
que costuma durar de 4 a 5 
anos. Para tanto, promovem 
melhorias operacionais na 
gestão e na governança. É 
comum, por exemplo, que 
representantes dos investido-
res ingressem no conselho de 
administração.
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DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 33.112.665/0001-46

Demonstração de resultados em 31/12/2020 e 2019  
(Valores expressos em milhares de Reais- R$, exceto o resultado por ação)

Exercícios findos em 
31/12/2020 31/12/2019

Receita operacional líquida 107.721 100.267 
Custo dos produtos vendidos:
 Das atividades produtivas normais (57.861) (48.171)
 Despesas de paralização fabril anormal (5.603) - 
 Despesas de impairment com testes para Covid e  
  material de embalagem (6.813) - 

(70.277) (48.171)
Lucro bruto 37.444 52.096 
(Despesas) operacionais
Despesas administrativas e gerais, líquidas (35.228) (28.495)
Total das (despesas) operacionais líquidas (35.228) (28.495)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 2.216 23.601 
Resultado financeiro, líquido (10.965) (6.885)
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e a  CSLL (8.749) 16.716 
(Despesa) de IRPJ e de CSLL
 (Despesa) corrente de IRPJ e CSLL   (96) (5.818)
Total de (despesa)  de IRPJ e de CSLL   (96) (5.818)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (8.845) 10.898 
Lucro (prejuízo) líquido do  exercício por ação 
- Valor expresso em reais- R$ (básico e diluído) (0,04)  0,04 
Capital social- Número de ações ordinárias 242.407.725 242.407.725

Balanços patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 Em milhares de Reais - R$)
Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante 92.173  64.432 
Caixa e equivalentes de caixa 34.238      2.808 
Contas a receber de clientes líquidas 23.354       25.425 
Estoques 14.401        19.055 
Impostos a recuperar 16.506        15.361 
Adiantamentos concedidos a fornecedores e outros 2.136                 789 
Despesas pagas antecipadamente 1.538                 994 

Ativo não circulante 112.636     96.958 
Créditos de impostos de IRPJ e de CSLL 36.862        37.184 
Créditos com partes relacionadas 2.163     2.163 
Imobilizado 59.559   46.863 
Intangível 14.052     10.748 

Total do ativo 204.809   161.390 

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante 79.079 54.052 
Empréstimos e financiamentos a pagar a bancos 55.910 32.025 
Fornecedores 12.960 10.464 
Salários e obrigações sociais  3.878  2.999 
Obrigações fiscais  3.132  4.936 
Outras contas a pagar  3.199  2.666 
Dividendos propostos a pagar, líquidos de antecipações - 962 
Passivo não circulante 65.590 34.271 
Empréstimos e financiamentos a pagar a bancos 59.566 27.315 
Débitos com partes relacionadas  1.039 645 
Obrigações fiscais parceladas  4.151  5.752 
Provisão para contingências 834 559 
Total do passivo circulante e não circulante 144.669 88.323 
Patrimônio líquido 60.140 73.067 
Capital Social 66.444 66.444 
Reserva de Lucros:
 Reserva Legal 434 434 
 Reserva de Lucros Retidos -  6.189 
 Total de Reserva de Lucros 434  6.623 
Lucros (prejuízos) acumulados (6.738) - 
Total do passivo e do patrimônio líquido 204.809 161.390 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Em 31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais - R$)
Reserva de lucros

      

Capital social 
subscrito e 

integralizado
Reserva 

legal

Reserva de 
retenção de 

lucros

Total de 
reserva de 

lucros

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados

Total do 
Patrimônio 

Líquido 
Saldos do exercício findo em 31/12/2018 242.408 - - - (175.964) 66.444 
Ajustes de exercícios anteriores - - - - (2.212) (2.212)
Redução do capital social com absorção de prejuízos acumulados (175.964) - - - 175.964 - 
Lucro líquido do exercício - - - - 10.898 10.898 
Distribuição de dividendos, sendo que R$1.106 foram pagos antecipadamente - - - - (2.063) (2.063)
Destinação do Lucro: - 
.Constituição da reserva legal - 434 - 434 (434) - 
.Transferência dos lucros remanescentes para a reserva de lucros retidos - - 6.189 6.189 (6.189) - 
Saldos do exercício findo em 31/12/2019 66.444 434 6.189 6.623 - 73.067 
Dividendos pagos antecipadamente - - (4.082) (4.082) - (4.082)
Prejuízo líquido do exercício - - - - (8.845) (8.845)
Transferência do saldo remanescente da reserva de lucros retidos para 
contrapor parcialmente o prejuízo líquido do exercício - - (2.107) (2.107) 2.107 - 
Saldos do exercício findo em 31/12/2020 66.444 434 - 434 (6.738) 60.140 

Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019
 (Valores expressos em milhares de Reais - R$)

Exercícios findos em 
31/12/2020 31/12/2019

Atividades operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (8.845) 16.716 
Ajustes para conciliar o resultado às 
disponibilidades geradas 
Despesa e custo de depreciação e de amortização 4.301 4.299
(Despesa) receita de provisão para devedores 
duvidosos  27 (302)
Provisão para perda de estoques substancialmente 
de testes para Covid-19 9.693 - 
Provisão para contingências 275 - 
Receitas de impostos diferidos ativos classificadas 
como outras receitas 322 (787)
Ajuste de exercícios anteriores - (2.212)
Lucro do exercício ajustado 5.773 17.714 
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber de clientes 2.044 (2.576)
Estoques (5.039) (5.088)
Impostos a recuperar (1.145) (1.645)
Adiantamentos concedidos a fornecedores e outros (1.347) - 
Outras contas ativas (543) 534 
Acréscimo (decréscimo) em passivos
Fornecedores 2.496 (4.992)
Salários e obrigações sociais a recolher 879 1.043 
Obrigações fiscais a recolher (3.268) (2.575)
Outras contas a pagar (427) 1.662 
Provisão para contingências (pagamentos) - (146)
Pagamentos de IRPJ e CSLL (via compensação de 
prejuízos fiscais de IRPJ e de base negativa de CSLL 
e pagamentos por estimativa desses impostos) (137) (5.818)
Débitos com partes relacionadas 394 - 
Total do caixa (utilizado) nas atividades 
operacionais (320) (1.887)
Atividades de investimentos
Adições de ativos imobilizados e intangíveis (20.304) (13.658)
Total do caixa (utilizado) nas atividades de 
investimentos (20.304) (13.658)
Atividades de financiamentos
Adições líquidas de empréstimos e financiamentos a 
pagar a bancos 56.136 22.277 
AFAC e mútuos pagos ao acionista controlador - (7.822)
Dividendos pagos antecipadamente (4.082) (1.101)
Total do caixa gerado pelas Atividades de 
financiamentos 52.054 13.354 
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de 
caixa 31.430 (2.191)
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 2.808 4.999 
No final do exercício 34.238 2.808 
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de 
caixa 31.430 (2.191)

Relatório da Administração: Comentário às Demonstrações Financeiras 
para o Exercício Findo em 31.12.2020. DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
(“Companhia” ou “DFL”). Prezados Acionistas, A administração da DFL Indústria 
e Comércio S.A. (“DFL” ou “Companhia”) apresenta aos senhores(as) o Relatório 
da Administração e as Demonstrações financeiras Individuais da Companhia, 
acompanhada de parecer dos auditores independentes, para os exercícios fiscais 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. As demonstrações financeiras foram 
preparadas de acordo com as normas brasileiras e internacionais de contabilidade 
IFRS (International Financial Reporting Standards), conforme definidas pela 
IASB. As informações operacionais e financeiras de 2020 e 2019 abaixo, exceto 
quando indicado de outro modo, são apresentadas em milhares de reais (R$), 
com base nos valores apurados em conformidade com a Lei das Sociedades por 
Ações. Perfil da Companhia: A DFL foi fundada no ano de 1939 e em poucos anos 
se consolidou no mercado como a maior importadora e representante de produtos 
odontológicos no Brasil. Desde então são oito décadas de uma brilhante atuação, 
focados no desenvolvimento e produção de seus produtos e construção de sólida 
reputação de sua marca junto a consumidores, distribuidores, fornecedores e 
comunidade científica. O reconhecimento da qualidade e excelência da DFL 
desencadeou uma série de importantes marcos, que passaram pela construção 
de sua sede no pólo farmacêutico de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, início 
da produção de anestésicos injetáveis, ampliação de suas instalações com 
inauguração de modernos laboratórios de P&D e automação do parque industrial. 
Em 2019 a DFL completou 80 anos de fundação como uma empresa global. Com 
a colaboração de cerca de 350 profissionais e produtos comercializados em mais 
de 60 países, goza de reputação privilegiada por prover profissionais de saúde 
bucal com soluções odontológicas de excelência comprovada. Mensagem da 
Administração: O ano de 2020 foi marcado pelo impacto social, econômico e 
pelas incertezas causadas em decorrência da pandemia do Covid-19. A DFL 
procurou ao longo de todo esse período reforçar seus laços de solidariedade com 
seus colaboradores e familiares, clientes, fornecedores e comunidade. Desde o 
início das medidas de isolamento social, nos dedicamos a adaptar e reinventar 
nosso negócio, perante um cenário dinâmico e muitas vezes incerto. A pandemia 
acelerou a transformação de nossa empresa, confirmando a essencialidade de 
nossas operações, como importante player nacional nos ramos farmacêutico 
e de saúde. Mesmo em um ano tão desafiador, impulsionamos a inovação e 
investimos no aprimoramento de nossas equipes, além de termos mantido 
projetos de reforma e adequação de nossas instalações e permanecemos 
focados em nossos projetos de longo prazo. Destacamos como principal fruto 
dessa estratégia o lançamento em tempo recorde do kit rápido de diagnóstico 
para Covid-19, ocorrido em abril de 2020, que contribuiu em grande medida 
nos esforços de alívio dos efeitos dessa pandemia. Em 2020 tivemos muitos 
aprendizados vivendo uma realidade inédita de isolamento, e vamos usar essa 
compreensão para seguir em 2021 com novos lançamentos e aprimoramento 
constante. A Administração da Companhia continua com a visão estratégica para 
os próximos anos de caminhar em direção à constante inovação, tornando-se 
um agente direto na adoção de novas tecnologias através de seus produtos, e 

alinhando-se assim às grandes congêneres do setor farmacêutico mundial. Por 
fim, a Administração da DFL gostaria de destacar e agradecer o desempenho e 
comprometimento de todos seus colaboradores, que permaneceu unido e focado 
diante de todos os desafios trazidos pelo ano de 2020. Essa essência de união 
certamente foi um dos pilares fundamentais para o atingimento dos resultados 
que aqui apresentamos. Cenário Setorial: O ano de 2020 foi marcado pela crise 
relacionada à pandemia do Covid-19. As medidas de distanciamento social 
geraram forte queda do consumo de bens e serviços, com impactos negativos 
sobre a atividade econômica e consequente queda no PIB, cuja estimativa de 
queda é de cerca de 4,30%. O segmento de Odontologia é um dos que mais se 
destaca em seu setor de atuação, tendo alcançado crescimentos anuais médios 
de 7,5% nos últimos anos, e projeções de crescimento médio de 12,8% ao ano 
no período 2021-2025. O setor de cuidados de saúde bucal tem perspectivas de 
ser o que apresentará nos próximos anos o maior crescimento entre as divisões 
de cuidados com saúde, muito impulsionado por investimentos públicos e a 
constante penetração do segmento dental nas coberturas de planos de seguro 
saúde. Muito do desempenho esperado no setor de atuação da DFL se deve a 
três principais fatores: fatores demográficos, sendo o Brasil o quinto pais mais 
populoso do mundo com aumento constante da população idosa – maiores 
consumidores de cuidados de saúde; fatores de mercados, tendo o Brasil a 
maior média anual de gastos com saúde bucal na América Latina; e fatores 
domésticos, tendo o Brasil ampla base industrial local e polos de pesquisa 
que abastecem os consumidores locais com dependência externa reduzida. 
Demonstração de Resultados: Receita Operacional - Em 2020 a Receita líquida 
de venda de produtos avançou 7,4% em relação a 2019, totalizando R$107,7 
mil e confirmando a expectativa de arrefecimento da trajetória de crescimento 
observada em exercícios anteriores, reflexo das medidas de contenção da 
pandemia global. Destacam-se no ano a participação de kits de diagnóstico 
rápido de Covid-19, com R$31,4 mil, produto lançado em tempo recorde em 
abril de 2020, anestésicos injetáveis com vendas líquidas de R$59,1 mil, e de 
produtos para saúde com R$17,2 mil. Desses totais, as vendas para o mercado 
externo totalizaram R$10,5 mil. Custo e Margem Operacional - Os custos de 
mercadoria vendida totalizaram R$57,9 mil em 2020, resultando numa margem 
operacional consolidada de 49% (52% em 2019). A margem consolidada de 
anestésicos totalizou 62% no ano (60% em 2019), seguida por 46% nos kits 
de teste rápido de Covid-19, e 25% em produtos para saúde (40% em 2019). 
A margens operacionais de 2020 foram severamente impactadas pelos efeitos 
das medidas de prevenção à pandemia, com provisão realizadas para gastos 
anormais de fabricação (ociosidade), e perdas de estoques de insumos e 
produtos acabados com baixa expectativa de realização, totalizando R$12,4 
mil. As expectativas da Administração são recuperar as margens operacionais 
anteriores à pandemia, e manter foco constante no controle de custos. Despesas 
Gerais e Administrativas -  ano de 2020 apresentou 23,5% de crescimento A/A em 
Despesas gerais e administrativas, que somaram R$35,2 mil em 2020 (R$28,5 
mil em 2019). Essas foram impactadas principalmente pelo reconhecimento de 
despesas extraordinárias, durante o período que a Empresa teve suas operações 
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interrompidas pelas medidas de distanciamento social ocorridas no país. Esses 
gastos extraordinários contemplam em sua maioria gastos com a manutenção de 
funcionários em home office e com a adequação de benefícios e das instalações 
físicas às novas normas sanitárias. Endividamento - Em 31 de dezembro de 
2020 o endividamento bancário bruto da DFL fechou em R$ 115,5 mil, sendo 
seu saldo líquido em torno de R$81,2 mil. O custo consolidado nesta data foi de 
9,5% aa, com aproximadamente R$12,2 mil em exposição em dólares. EBITDA: 
O EBITDA da DFL alcançou R$6,2 mil em 2020 (R$28,9 mil em 2019), um 
decréscimo decorrente principalmente da perda de margem em algumas linhas 
de produtos e reconhecimento de gastos extraordinários decorrentes dos efeitos 
da Covid-19, que totalizaram em R$15,3 mil. Patrimônio Líquido e Dividendos: 
O patrimônio líquido da DFL fechou 2020 em R$64,2 mil (R$73,1 mil em 2019). 
Houve distribuição de R$4,1 mil em dividendos, que devido ao prejuízo gerado 
no exercício, foram compensados contra reserva de lucros. 

As Notas Explicativas na íntegra, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes para os exercícios fiscais findos em 30/12/2020 e 2019, 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da empresa.

Três perguntas: o mercado de criptomoedas em abril de 2021
Por Jorge Priori

Tivemos um mês 
bastante movimen-
tado no mercado 

de criptomoedas. Depois 
de atingir o seu maior valor 
histórico no dia 14 de abril, 
R$ 373.800,00, o bitcoin 
recuou e encerrou o mês 
cotado a R$ 317.573,00, 
apresentando uma desvalo-
rização em abril de 6,11%. 
Em 2021, a valorização é de 
106,74%.

O dogecoin se valorizou 
467,93% no mês, passando 
de R$ 0,35 para R$ 2,01. 
No ano, ele apresenta uma 
valorização de 6.790,78%. 
A valorização é impres-
sionante, mas é impor-
tante analisar se ela possui 
fundamento ou não.

No mercado de ações, 
tivemos a abertura de capital 
da Coinbase, uma das maio-
res exchanges (corretoras) 
do mundo. Isso foi no dia 14 
de abril, mesmo dia em que 
o bitcoin atingiu o seu maior 
valor. Precificadas a US$ 

250, as ações abriram a US$ 
381 e atingiram rapidamente 
a máxima de US$ 429,54, 
maior cotação até agora. De-
pois disso, as ações recuaram 
e fecharam o mês cotadas a 
US$ 297,64. Segundo a Nas-
daq, o valor de mercado da 
Coinbase é de US$ 58,6 bil-
hões.

Encerrado o mês de abril, 
conversamos com Marcos 
Castellari, CEO da Brasil 
Bitcoin, sobre o mercado 
de criptomoedas.

Como foi o mercado de 
criptomoedas em abril de 
2021?

Abril de 2021 foi, pro-
vavelmente, o melhor dos 
últimos tempos para o 
mercado de criptomoedas. 
O bitcoin atingiu seu topo 
histórico, sendo cotado a 
R$ 380.000,00. Seu valor de 
mercado atingiu quase R$ 
7 tri. Outras criptomoedas 
mais famosas, como ethe-
reum, XRP e litecoin, tam-

bém foram puxadas pelo 
bitcoin e atingiram seus to-
pos históricos.

O bitcoin já subiu 108% 
em 2021, puxado pelo 
aporte de grandes investi-
dores institucionais e por 
empresas que estão criando 
soluções para a utilização 
das criptomoedas no dia a 
dia. As moedas fiduciárias 
como dólar e real estão pas-
sando por uma expansão 
monetária por conta da pan-
demia, o que favorece o bit-
coin, que possui uma base 
monetária deflacionária.

O ethereum também 
demonstrou excelente des-
empenho, com crescimen-
to de 325% em 2021. Sua 
alta possui fundamentos: 
a adoção de investidores 
institucionais, assim como 
no bitcoin; a atualização 
que está ocorrendo em seu 
protocolo, permitindo que 
desenvolvedores criem 
novos usos para a cripto-
moeda; e a popularização 

de tokens DeFi que uti-
lizam a rede do ethereum.

Quais foram os prin-
cipais destaques desse 
mês?

O principal destaque foi a 
dogecoin, criptomoeda base-
ada em um meme que re-
centemente ganhou extrema 
notoriedade a partir de men-
ções no Twitter do bilionário 
Elon Musk. Isso aumentou a 
demanda pela moeda, fazen-
do-a subir mais de 500% ap-
enas em abril.

O XRP também foi um 
grande destaque, com alta 
de 172% no mês. Ele é um 
token de pagamentos da 
empresa Ripple cujo objeti-
vo é oferecer transferências 
instantâneas para qualquer 
lugar do mundo, sendo uma 
alternativa ao SWIFT. Sua 
recente alta se deve a uma 
decisão favorável em rela-
ção ao processo em que a 
Ripple está sendo investi-
gada pela SEC, a CVM dos 

Estados Unidos. Analistas 
do setor também estão es-
peculando a possibilidade 
do lançamento de um IPO 
assim que o processo for fi-
nalizado.

Quais são as perspec-
tivas para os próximos 
meses?

A expectativa é que as 
criptomoedas continuem 
crescendo e atingindo cada 
vez mais pessoas. Trata-se 
de um mercado extrema-
mente novo, mas que já 
vem apresentando grandes 
sinais de maturidade, co-
mo a entrada de grandes 
investidores institucionais 
e empresas apresentando 
soluções para a utiliza-
ção das criptomoedas no 
dia-a-dia. Contudo, os in-
vestidores devem ter cau-
tela: criptomoedas fazem 
parte do mercado de renda 
variável, ou seja, são inves-
timentos extremamente ar-
riscados.

Informações das cripto-
moedas mencionadas:

Variações em 2020: bit-
coin, BTC, 426%; Ethe-
reum, ETH, 620,5%; 
XRP, 58,9%; Litecoin, 
LTC, 287,9%; e Dogecoin, 
DOGE, 257,3%;

Variações em 2021, até 
30 de abril: bitcoin, BTC, 
106,7%; Ethereum, ETH, 
323,6%; XRP, 631,4%; Lite-
coin, LTC, 131,9% e Doge-
coin, DOGE, 6.790,7%;

Variações em abril de 
2021: bitcoin, BTC, -6,11%; 
Ethereum, ETH, 42,76%; 
XRP, 175,68%; Litecoin, 
LTC, 30,33% e Dogecoin, 
DOGE, 467,93%;

Preços de fechamento, 
30 de abril: bitcoin, BTC, 
R$ 317.573,00; Ethereum, 
ETH, R$ 16.180,00; XRP, 
R$ 9,07; Litecoin, LTC, 
R$ 1.519,90 e Dogecoin, 
DOGE, R$ 2,01

Fonte: Cointelegraph 
Brasil
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RELATÓRIO DA DIRETORIA
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. referente ao período de 01/11/2020 a 31/12/2020. A Diretoria.

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de reais)

Nota

Período de 01/11/2020 
(data do início das 

atividades) a 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do período (406)
Ajustes ao prejuízo
 Depreciação e amortização 11 992
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 8 (453)
 Resultado de participações em controladas e
  coligadas 5 (274)
Prejuízo ajustado (141)
 Aumento em outras obrigações - fiscais e
  previdenciárias 14
Caixa líquido proveniente das atividades
 operacionais (127)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Caixa absorvido em evento de cisão 5.321
Caixa líquido proveniente das atividades de
 financiamento 5.321
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 5.194
 Caixa e equivalente de caixa no início do período 3 –
 Caixa e equivalente de caixa no final do período 3 5.194

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

Ativo Nota 2020
Ativo Circulante 5.194
Caixa e Equivalentes de Caixa 5.194
 Disponibilidades 3 5.194
Ativo Não Circulante 65.854
 Realizável a Longo Prazo 453
 Outros Créditos - Diversos 4 453
 Permanente 65.401
 Investimentos em empresas Controladas 5 60.637
 Imobilizado de uso 6 3.977
 Intangível 6 787
Total do Ativo 71.048
Passivo Nota 2020
Passivo Circulante 4.874
Outras obrigações 4.874
 Fiscais e Previdenciárias 14
 Diversas 7 4.860
Patrimônio Líquido 9 66.174
 Capital Social 70.691
 Prejuízo Acumulado (4.517)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 71.048

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

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

Nota
Período de 01/11/2020 (data do

início das atividades) a 31/12/2020
Outras receitas (despesas) operacionais (859)
 Despesas de pessoal 14.b (64)
 Outras despesas administrativas 11 (1.069)
 Resultado de participações em controladas 5 274
Resultado antes da tributação (859)
Imposto de Renda e Contribuição Social 453
 Ativo fiscal diferido 8 453
Prejuízo do período (406)
Prejuízo por ação em circulação - R$ (6,74823)

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

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

Período de 01/11/2020 (data do 
início das atividades) a 31/12/2020

Prejuízo do período (406)
Componentes do resultado abrangente –
Resultado abrangente do período (406)

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(Em milhares de reais)

Capital 
Social

Prejuízo 
Acumulado Total

Saldos em 01/11/2020 (data do início das atividades) – – –
Absorção de patrimônio vertido por cisão (Nota 14.a) 70.691 (4.111)66.580
Prejuízo do período – (406) (406)
Saldos em 31/12/2020 70.691 (4.517) 66.174

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2020 
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

1. Contexto operacional: A MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
(“MAF”; “MAF DTVM” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado 
sediada à Praia de Botafogo, 501 - 6º andar, Rio de Janeiro - RJ e tem por objetivo a 
prestação de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários, custódia de 
valores mobiliários, escrituração e emissão de certificados de valores mobiliários, entre 
outros. A MAF DTVM foi constituída em 30/05/2019 a partir da Assembleia Geral de 
Constituição (“AGC”) com a cisão parcial de bens do Banco Modal S.A. (Nota 14.a). Essa 
transação carecia de aprovação do regulador concedida em 22/10/2020. Dessa forma, 
a MAF DTVM iniciou as suas operações em 01/11/2020. Através de suas controladas 
Modal Asset Management (“MAM”) e a Modal Administradora de Recursos (“MAR”) a 
MAF atua na gestão de recursos de terceiros e administração e gestão de fundos de 
investimentos ilíquidos. Em 27/10/2020, o Banco Modal, antigo controlador da MAM 
e MAR, emitiu um comunicado ao mercado onde anunciou a aquisição da MAF DTVM 
pelo Grupo Apex (“Apex”). Essa operação ainda aguarda a aprovação do Bacen. A MAF 
DTVM será a sucessora das operações relacionadas aos serviços de Administração de 
Carteira de Valores Mobiliários, Serviços de Custódia e Escrituração, bem como Repre-
sentação Legal de INRs (Investidores não residentes), dos fundos estruturados (FIP, 
FIDCs, FII e respectivos feeders das estruturas), que hoje estão com esses serviços no 
Banco Modal S.A. (“Modal”) e/ou na Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliá-
rios (“Modal DTVM”) e, tão logo sejam obtidas todas as licenças para essas operações, 
passam para MAF DTVM. Vale destacar que em 19/04/2021, foi publicado no DOU o 
Ato Declaratório 18.667, autorizando a MAF a prestar serviço de Administração de 
Carteira de Valores Mobiliários, conforme previsto na IN CVM 558, e que iniciaremos 
a transferência dos fundos a partir de maio de 2021. 2. Principais práticas contábeis: 
As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei 
nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, além das normas e 
instruções do Banco Central do Brasil - BACEN. Estas demonstrações financeiras indivi-
duais apresentam apenas os valores relativos ao período de 1º de novembro a 
31/12/2020 em virtude de a Companhia estar em fase pré-operacional no exercício 
findo em 31/12/2019 (Nota 9.a e Nota 14.a), portanto não estão sendo apresentadas 
de forma comparativa. A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a operar 
pelo BACEN, requer que a administração se utilize de premissas e julgamentos na de-
terminação do valor e registro de estimativas contábeis, imposto de renda diferido, 
valor de mercado de instrumentos financeiros e ativos não financeiros, bem como da 
vida útil de certos ativos. A liquidação dessas transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes 
ao processo de sua determinação. Em decorrência do processo de convergência com 
as normas internacionais de contabilidade, algumas normas e suas interpretações foram 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis 
às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN. Os pronunciamen-
tos já aprovados pelo BACEN são: • Res. 3.566/08 - redução do valor recuperável de 
ativos - (CPC 01 - R1); • Res. 3.604/08 - demonstração do Fluxo de Caixa - (CPC 03 - R2); 
• Res. 3.750/09 - divulgação sobre partes relacionadas - (CPC 05 - R1); • Res. 3.823/09 
- provisões, passivos contingentes e ativos contingentes - (CPC 25); • Res. 3.973/11 - 
eventos subsequentes - (CPC 24); • Res. 3.989/11 - pagamento baseados em ações - (CPC 
10 - R1); • Res. 4.007/11 - políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de 
erro - (CPC 23); • Res. 4.877/20 - Benefícios a empregados (CPC 33 - R1); • Res. 4.524/16 
- efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis 
(CPC 02 - R2); • Res. 4.534/16 - ativo intangível (CPC 04 - R1); • Res. 4.535/16 - ativo 
imobilizado (CPC 27); • Res. 4.748/19 - Mensuração do Valor Justo (CPC 46) e • Res. 
3.959/19 - Resultado por ação (CPC 41). Atualmente não é possível estimar quando o 
BACEN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e, nem tampouco, se 
a utilização dos mesmos será de forma prospectiva ou retrospectiva para a elaboração 
das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram aprovadas pela 
Administração em 26/03/2021. a) Resultado das operações: É apurado pelo regime de 
competência. b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são re-
presentados por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira, reservas livres 
e aplicações interfinanceiras de liquidez (nota 3). Apresentam risco insignificante de 
mudança de valor justo, e são utilizados pelo Banco para gerenciamento de seus com-
promissos de curto prazo, conforme prevê a Resolução nº 3.604/08. c) Créditos e 
obrigações tributários diferidos: Os créditos e obrigações tributários diferidos, decor-
rentes das diferenças temporárias geradas pela avaliação ao valor de mercado dos tí-
tulos e valores mobiliários e de instrumentos financeiros derivativos, de provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, dos ajustes dos resultados das operações de juros 
realizadas em mercados de liquidação futura, bem como do prejuízo fiscal e base ne-
gativa e outras adições/exclusões temporárias, foram apurados e registrados de acordo 
com as normas estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.842/20 e normas vinculadas, 
levando em consideração as alíquotas de imposto de renda e da contribuição social 
vigentes e as expectativas de realização de acordo com as operações que os produziram 
e reconhecidos apenas quando todos os requisitos para sua constituição, estabelecidos 
nessa mesma Resolução, forem atendidos. d) Investimentos: Os investimentos em 
participações de controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 
O ágio na aquisição de investimentos foi apurado com base em laudo de avaliação 
preparado por empresa independente, sendo fundamentado na expectativa de renta-
bilidade futura e amortizado pelo prazo de quinze anos, bem como testado anualmen-
te para “impairment”. Em 28/11/17 o Banco Modal, após aprovação pelo Banco Central 
do Brasil (“BACEN”), adquiriu a Modal Administradora de Recursos Ltda. (“MAR”), en-
tidade que já fazia parte do Conglomerado Prudencial, por R$69.200, gerando um ágio 
de R$60.477, apurado com base em laudo de avaliação econômico financeiro que 
utilizou o método de fluxo de caixa descontado. A movimentação da MAR para baixo 
da estrutura societária do Controlador, teve por objetivo dar maior transparência para 
os agentes de mercado (Autoridade Monetária, agências de rating, clientes e investi-
dores) sobre esse importante segmento do grupo Modal. Ainda associado ao ágio em 
questão, em 31/12/2018, conforme aprovado em assembleia de sócios, e alinhado com 
a estratégia da alta administração, a MAR foi cindida em parcela equivalente a 80% do 
patrimônio líquido, com versão da parcela para a Modal Asset Management (MAM). A 
cisão, associada a transferência da gestão dos fundos, ocasionou o “split” do ágio ori-
ginalmente oriundo da aquisição da MAR, que passa a ser associada a MAM. Para su-
portar a manutenção do ágio da estrutura, foi contratado um laudo de avaliação eco-
nômico financeiro à época. e) Imobilizado e intangível: Imobilizado - demonstrado ao 
custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, com base 
em taxas que contemplam a vida útil-econômica dos bens, sendo móveis e utensílios, 
máquinas e equipamentos - 10% e sistema de processamento de dados - 20%. Intan-
gível - composto por licenças adquiridas de programas de computador e custos de 
desenvolvimento de softwares e plataformas de negócio e são amortizados pelo mé-
todo linear com base em taxas que contemplam a vida útil estimada considerando os 
benefícios econômicos futuros a serem gerados. f) Imposto de renda e contribuição 
social: A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro 
anual tributável e, quando aplicável, acrescida de adicional específico de 10% sobre o 
lucro tributável que ultrapassar R$240. A provisão para a contribuição social é consti-
tuída à alíquota de 15% sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustado na forma 
da legislação em vigor. As alíquotas abaixo demonstradas, consideram, para efeito das 
respectivas bases de cálculo, a legislação vigente pertinente a cada encargo.

%
Imposto de renda 15%
Adicional de imposto de renda 10%
Contribuição social 15%
Os tributos são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto quando se referem 
a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Os tributos diferidos, repre-
sentados pelos créditos tributários e pelas obrigações fiscais diferidas, são calculados 
sobre as diferenças temporárias entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus 
valores contábeis das demonstrações financeiras. Os créditos tributários de diferenças 
temporárias decorrem principalmente da avaliação ao valor justo de certos ativos e 
passivos financeiros, incluindo contratos de derivativos, provisões para contingências 
e provisões para créditos de liquidação duvidosa, e são reconhecidos apenas quando 
todos os requisitos para sua constituição, estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.842 e 
alterações posteriores, forem atendidos. Os tributos relacionados com ajustes ao valor 
justo dos ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidos em contrapartida 
com o respectivo ajuste no patrimônio líquido e subsequentemente são reconhecidos 
no resultado pela realização dos ganhos e perdas dos respectivos ativos financeiros. 
g) Resultado não recorrente: As avaliações sobre a natureza dos resultados não 

recorrentes  são realizadas nos termos da resolução Bacen nº 2/2020. O Modal consi-
dera como não recorrentes, as receitas e despesas que: (a) não estejam relacionadas 
ou estejam relacionadas incidentalmente com as atividades típicas da instituição; e 
(b) não esteja previsto para ocorrer com frequência nos exercícios futuros. No período 
de 1º de novembro a 31/12/2020, a MAF DTVM não registrou receitas e despesas não 
recorrentes. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Em 31/12/2020, se refere ao saldo de 
depósitos bancários junto ao Banco Modal (Nota 10). 4. Outros Créditos - Diversos: Em 
31/12/2020, se refere ao crédito tributário de prejuízo fiscal e base negativa (Nota 8).
5. Investimentos em empresas controladas

Qtde de 
ações 

pos suídas

Partici-
pação 

%

Ca-
pital 

social

Patri-
mônio 
líquido

Lucro 
líquido/

(pre-
juízo)

Valor 
contábil 

dos investi-
mentos (2)

Resul-
tado de 
partici-

pação
Modal Asset
 Management
 (MAM) (1) 4.846.982 99,99% 4.847 11.794 18.146 49.962 270
Modal Adm. de
 Rec. (MAR) (1) 799.981 99,99% 960 1.133 (760) 10.675 4
Total 31/12/2020 60.637 274
(1) Investimentos recebidos pela versão de patrimônio do Banco Modal, conforme 
nota 14.a, incluindo ágio sobre expectativa de rentabilidade futura. A MAM e a MAR 
tem por objeto a gestão de recursos de terceiros por meio da administração de fundos 
de investimento ilíquidos. (2) Inclui ágio sobre expectativa de rentabilidade futura no 
montante de R$47.710, líquido de amortização).
6. Imobilizado e Intangível

01/01/2020
Consti-

tuição (i)
Adi-
ções

Depre-
ciação 31/12/2020

Instalações – – 2.828 (277) 2.551
Sistemas de processamento
 de dados – 224 499 (21) 702
Móveis e equipamentos de uso – – 626 (6) 620
Sistemas de comunicação – – 105 (1) 104
Total do Imobilizado – 224 4.058 (305) 3.977
(i) Valores atualizados na data da cisão transferidos à companhia referente à versão de 
bens do Banco Modal S.A., conforme nota 14.a.

01/01/2020 Adições Depreciação 31/12/2020
Softwares – 802 (15) 787
Total do Intangível – 802 (15) 787
7. Outras Obrigações - Diversas: Em 31/12/2020, se refere a valores a pagar a socie-
dades ligadas (Nota 10). 8. Imposto de Renda e Contribuição Social: A conciliação 
entre os valores apurados conforme alíquotas nominais da MAF DTVM e os valores 
registrados no resultado do período de 1º de novembro a 31/12/2020 pode ser resu-
mida da seguinte forma:

Imposto 
de renda

Contri-
buição 
social

Resultado antes da tributação e participação nos lucros (859) (859)
Resultado de participações em controladas (274) (274)
Base de cálculo antes da compensação de prejuízo fiscal
 e base negativa (1.133) (1.133)
Dedução Prejuízo Fiscal/ Base Negativa – –
Base de cálculo (1.133) (1.133)
Alíquota nominal - % (15% + 10% do excedente) (Nota 2 (f)) 25% 15%
 Imposto de renda e contribuição social – –
 Incentivo Fiscal – –
Imposto de renda e contribuição social correntes – –
Constituição (reversão) de créditos tributários sobre prejuízo
 fiscal, base negativa e demais diferenças temporárias (nota 4) (283) (170)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (283) (170)
Total de imposto de renda e contribuição social (283) (170)
Os créditos tributários da MAF DTVM foram apurados conforme mencionado na Nota 2, 
e estão assim representados:

31/12/2020
Outros Créditos - Diversos (Nota 4)
 Ativo Fiscal Diferido
 Sobre prejuízo fiscal e base negativa 453
Total 453
Longo Prazo 453
Expectativa de realização do ativo fiscal diferido:

Ativo fiscal diferido
2021 136
2022 317
Total do ativo fiscal diferido 453

31/12/2019
Constituição 
(realização) 31/12/2020

Refletido no resultado
 Relativo a prejuízo fiscal e base negativa – 453 453
Total – 453 453
Conforme descrito na Nota 1 e 15(b), com a obtenção das autorizações e licenças junto 
aos órgãos reguladores, a MAF DTVM será a sucessora das operações relacionadas aos 
serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, Serviços de Custódia e 
Escrituração, bem como Representação Legal dos INRs (Investidores não residentes), 
de todos os fundos estruturados (FIP, FIDCs, FII e respectivos feeders das estruturas), 
que hoje estão com esses serviços no Banco Modal S.A. (“Modal”) e/ou na Modal Dis-
tribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Modal DTVM”) e, tão logo sejam obtidas 
todas as licenças para essas operações, passam para a MAF DTVM. Vale destacar que 
em 19/04/2021, foi publicado no DOU o Ato Declaratório 18.667, autorizando a MAF a 
prestar serviço de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme previsto 
na IN CVM 558, e que iniciaremos a transferência dos fundos a partir de maio de 2021 
e tais serviços passa a ser prestado pela MAF DTVM. 9. Patrimônio Líquido: a) Capital 
Social: No exercício social findo em 31/12/2020, o Banco Modal concluiu a cisão parcial 
para a criação da MAF DTVM que resultou na versão de capital social do Banco Modal 
para a MAF DTVM em R$70.691. Em 31/12/2020, o capital social está representado por 
31.000 ações ordinárias e 29.184 ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, 
totalmente subscritas e integralizadas. b) Direito das ações: Aos acionistas da MAF DTVM 
é assegurado um dividendo anual de no mínimo 6% do capital social, não inferior a 25% 
do lucro líquido do período, ajustado nos termos da legislação societária. A diretoria 
poderá declarar dividendos intermediários à vista dos balanços semestrais, à conta dos 
lucros apurados no período. Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações 
das Assembleias Gerais. As ações preferenciais, sem direito a voto, têm prioridade no 
reembolso de capital, sem o pagamento de prêmio em caso de liquidação do Banco, e 
direito a dividendo mínimo de R$0,01 por ação. De acordo com o parágrafo 7º do artigo 
9º da Lei nº 9.249/95, o valor dos juros pagos ou creditados aos acionistas, a título de 
remuneração do capital próprio, poderá ser considerado para cômputo do valor dos 
dividendos mínimos obrigatórios. c) Reserva legal: Essa reserva é constituída por um 
montante equivalente a 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, até atingir o 
limite fixado pela legislação societária. 10. Partes relacionadas: As operações entre partes 
relacionadas com a MAF DTVM em 31/12/2020 estão apresentadas da seguinte forma:

Ativo (Passivo)
Grau de relação Prazo Dez/20

Ativo
Disponibilidades
 Banco Modal S.A. Ligada Sem prazo 5.194
Passivo
Outras obrigações - Diversas
 Modal Asset Management Ltda. (1) Controlada 26/02/2021 (4.860)
(1) Em 01/12/2020, por meio de Contrato de Cessão de Ativos, a MAF DTVM adquiriu 
itens de imobilizado e intangível da sua controlada MAM no montante de R$4.860. 
Os itens cedidos correspondem a equipamentos de informática, telefônicos e itens de 
mobiliário. a) Remuneração do pessoal-chave da administração: A cada dois anos, 
na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) é estabelecida a remuneração máxima mensal 
para todos os Administradores, conforme determina o Estatuto Social. b) Participação 

acionária: Os membros da Diretoria possuem conjuntamente, direta e indiretamente, 
100% das ações ordinárias e preferenciais da MAF DTVM (Nota 9.a).
11. Despesas administrativas 2020
Depreciação e amortização (1) 992
Serviços técnicos e especializados 35
Processamento de dados 19
Serviços de terceiros 15
Publicações 8
Total 1.069
(1) Inclui amortização de ágio sobre expectativa de rentabilidade futura no montante 
de R$672.
12. Gerenciamento de Riscos: Em atendimento à Resolução CMN nº 4.557/17, foram 
implementadas, no conglomerado Modal, estruturas para gerenciamento dos riscos de 
mercado, operacional e de crédito. Todas estas estruturas foram devidamente aprovadas 
pela diretoria. (i) Gestão de risco de mercado: relacionado às flutuações de preços e taxas, 
ou seja, às oscilações de mercados de taxas de juros dentro do país, que geram reflexos 
nos preços dos ativos e passivos negociados nos mercados; (ii) Gestão de risco opera-
cional: estrutura específica para gerenciamento dos riscos nas atividades operacionais; 
(iii) Gestão de risco de crédito: estrutura responsável por monitorar a possibilidade de 
ocorrência de perdas para a MAF DTVM, associadas ao não cumprimento pela contrapar-
te de operação financeira, de suas obrigações nos termos pactuados; (iv) Gestão de risco 
de liquidez: relacionado ao descasamento de fluxos financeiros de ativos e passivos, com 
reflexos sobre a capacidade financeira da MAF DTVM em obter recursos para honrar seus 
compromissos; (v) Instrumentos financeiros: a MAF DTVM mantém políticas e estratégias 
operacionais e financeiras visando liquidez, segurança e rentabilidade dos seus ativos. 
Desta forma, possui procedimentos de controle e acompanhamento das transações e 
saldos dos seus instrumentos financeiros, com o objetivo de monitorar os riscos e as 
taxas vigentes em relação às praticadas no mercado. Em 31/12/2020, a Administração 
considerou como aceitável a exposição aos riscos da MAF DTVM, uma vez que todo o 
caixa fica aplicado em operações de alta liquidez, em geral em aplicações com o Banco 
Modal. 13. Limites Operacionais: As instituições financeiras têm que manter patrimônio 
líquido mínimo de 8% (2018 - 8,65%) dos seus ativos consolidados ponderados por grau 
de risco, acrescidos de percentuais sobre os riscos de créditos, sobre as exposições em 
ouro, em ativos e passivos referenciados em variação cambial e em variação da taxa de 
juros, conforme normas e instruções do BACEN. Em 2013 foram publicadas as Resolu-
ções do CMN nºs 4.192, 4.193 e 4.278 que dispõem sobre os critérios de apuração dos 
Requerimentos Mínimos de Patrimônio de Referência, de Nível I e de Capital Principal e 
instituíram o Adicional de Capital Principal, respectivamente. Em 31/12/2020 e de 2019, 
o Conglomerado Prudencial Modal, do qual MAF DTVM faz parte, estava enquadrado 
neste limite operacional, conforme demonstrado a seguir:

31/12/2020
Capital principal (Nível I) 202.028
Patrimônio de Referência 202.028
Ativos Ponderados de Risco de Crédito (RWACPAD) (a) 1.154.462
Ativos Ponderados de Risco de Mercado (RWAMPAD) (b) 209.485
Ativos Ponderados de Risco Operacional (RWAOPAD) (c) 438.219
RWA (a) + (b) + (c) 1.802.166
Patrimônio de Referência Mínimo Requerido 144.173
Folga em relação ao Patrimônio de Referência Mínimo Requerido 57.855
Índice (%) 11%
Montante do PR apurado para cobertura do risco de taxa de juros
 das operações não classificadas na carteira de negociação (RBAN) 9.088
14. Outras informações: a) Constituição da MAF DTVM: Em 30/05/2019, a Assembleia 
Geral Extraordinária do Banco Modal S.A. deliberou a cisão parcial do patrimônio líquido 
do Banco, com versão da parcela cindida no montante de R$70.691, para a criação de 
uma nova entidade denominada MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
S.A. A operação aguardava a aprovação do regulador e trâmites legais e foi aprovada 
em 22/10/2020. A variação no saldo dos ativos entre a data do laudo e a da efetivação 
da cisão, no montante de R$4.111, foi registrada na conta de Prejuízo acumulado no 
Patrimônio Líquido. Apresentamos a seguir a composição do acervo líquido cindido à 
MAF DTVM, conforme apurado em Laudo de avaliação de data-base de 30/04/2019:

Valor
Títulos e Valores Mobiliários 5.008
Investimentos 10.912
Imobilizado de uso 342
Intangível 54.429
Total do ativo 70.691
Capital Social 70.691
Total do passivo e patrimônio líquido 70.691
b) Despesas de pessoal: No período de 1º de novembro a 31/12/2020 se refere às 
despesas com recrutamento e seleção. c) Efeito da Covid-19 sobre as demonstrações 
financeiras: Em 10/03/2020, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) emitiu orien-
tação na qual destaca a importância de as companhias considerarem cuidadosamente 
os impactos do COVID-19 em seus negócios e reportarem nas demonstrações finan-
ceiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise, observadas as normas 
contábeis aplicáveis. O Banco Central adotou medidas para provimento de liquidez e 
maior flexibilização sobre a regulação prudencial e das exigências em caso de créditos 
repactuados e, por meio da Resolução CMN nº 4.820, de 29/05/2020, estabeleceu 
vedações temporárias para (i) o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividen-
dos acima do mínimo obrigatório estabelecido no estatuto social ou em lei, quando 
aplicável; (ii) recompra de ações próprias; (iii) redução do capital social; (iv) aumento 
da remuneração, fixa ou variável, de membros da administração; e (v) antecipação do 
pagamento de quaisquer dos itens anteriores. Não é possível prever se novas restrições 
a distribuições serão impostas pelos órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional, 
sendo certo que, na eventualidade de imposição de referidas restrições, a distribuição 
de resultados da MAF DTVM aos seus acionistas poderá ser comprometida. A MAF 
DTVM e os seus administradores monitoram a situação e avaliam eventuais impactos 
decorrentes da pandemia. Ainda é complexo mensurar o efeito decorrente dos impactos 
da pandemia da Covid-19 e à medida que identifica esses impactos, a Administração 
mensura e incorpora em seus julgamentos e estimativas contábeis. Esses impactos, uma 
vez identificados, poderão produzir impactos relevantes nas demonstrações financeiras. 
O possível impacto que poderá vir a ser observado se trata da mudança na estimativa 
de realização do crédito tributário. Não é possível mensurar ou antecipar os eventuais 
impactos econômicos financeiros futuros decorrentes da pandemia de Covid-19. Até 
a data da emissão dessas Demonstrações Financeiras, a MAF DTVM não identificou 
indícios de fatos que possam alterar significativamente as avaliações realizadas ou 
indicar que a MAF DTVM poderá comprometer a capacidade de manter a sua continui-
dade operacional tampouco às suas estimativas e julgamentos contábeis. 15. Evento 
subsequente: a) Em 01/03/2021, foi publicada a Medida Provisória 1.034/2021 (“MP”) 
que altera a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de 15% para 
20% para as sociedades distribuidoras de valores mobiliários e outras sociedades do 
setor financeiro até 31/12/2021. A referida MP entra em vigor a partir de 01/07/2021. 
b) Conforme Ato Declaratório 18.667 publicado em 19/04/2021, a MAF DTVM obteve au-
torização para prestação de serviço de Administração de Carteira de Valores Mobiliários , 
conforme previsto na Instrução CVM 558 de 26/03/2015. c) Em 29/01/2021, conforme 
deliberado e aprovado na AGE da MAF DTVM, foi aditado o Protocolo de Intenções e 
Justificação (“Protocolo”) da operação de cisão parcial do Banco Modal, aprovado em 
AGE de 30/05/2019, cujo acerto deu origem a MAF DTVM. O aditamento teve o objetivo 
de alterar especificamente o item 4 do Protocolo que passou a ter a seguinte redação: 
“A operação de Cisão Parcial não implicará em qualquer solução de continuidade nas 
atividades da Companhia, observado que a Nova Sociedade (MAF DTVM) sucederá a 
Companhia e será responsável apenas em relação aos direitos e obrigações decorrentes 
do Acerto Patrimonial Cindido, não havendo responsabilidade solidária entre a Com-
panhia e a Nova Sociedade, nos termos do artigo 233, parágrafo único, da Lei das S/A”.

Marcelo Miranda Braga - Diretor          Priscila Lazarini Guimarães - Diretora          Debora Domingues dos Santos - CRC: RJ 094.976/O-0 - CPF nº 081.584.267-86

Embraer assina contrato com a recente Breeze Airways
A Embraer assinou um 

contrato de longo prazo com 
a Breeze Airways, dos Esta-
dos Unidos, para o Programa 
Pool de suporte que fornece-
rá uma grande variedade de 

componentes reparáveis para 
a frota de jatos E190 e E195 
da companhia aérea. A notícia 
foi divulgada nesta terça-feira. 
O acordo inclui cobertura total 
de reparação de componentes 

e peças, assim como acesso a 
um grande estoque no centro 
de distribuição da Embraer, 
apoiando o início da operação 
da companhia aérea. 

“Estamos muito felizes em 

estender nossa parceria com 
a Embraer para incluir o Pro-
grama Pool, confirmando 
não apenas que teremos aces-
so imediato a um estoque de 
peças de forma mais eficien-

te, mas melhora muito nossa 
manutenção de aeronaves e 
confiabilidade de cronogra-
ma, reduzindo também nosso 
investimento inicial e permi-
tindo um gerenciamento mais 

eficiente de nosso estoque 
de peças de reposição”, disse 
Amir Nasruddin, vice-presi-
dente de Operações Técnicas 
e Programa de Frota da Breeze 
Airways. 
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Aos Administradores e Cotistas MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações 
financeiras da MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o período 1º de novembro a 31/12/2020 , bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 
31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período 1º de novembro a 31/12/2020, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base 
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações financeiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Marcelo Luis Teixeira Santos
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1PR050377/O-6

Nova Selic encarecerá ainda mais o crédito
Se confirmado o aumento, taxa passará de 2,75% ao para 3,5% ao ano

O Comitê de Polí-
tica Econômica 
(Copom) do Ban-

co Central decidirá nesta 
quarta-feira em que patamar 
ficará a nova taxa básica de 
juros, a Selic. O mercado fi-
nanceiro prevê uma subida 
de 0,75 ponto percentual, 
fixando então em 3,5% ao 
ano. O BC usa a Selic como 
principal instrumento para 
controle da inflação. 

Quando o Copom eleva a 
taxa há impacto nos preços 
porque os juros mais altos 
tornam o crédito mais ca-
ro e estimulam a poupança, 
favorece algumas aplicações 
como em renda fixa, por 
exemplo, mas deixam a eco-
nomia real menos aquecida. 
Favorece quem tem interes-
se em diversificar a carteira 
de investimento. Mas ana-
lisando por um ponto de 
vista mais macro, a subida 
significa um forte impacto 
inclusive na dívida pública 
do país. 

Na última reunião, re-
alizada em 17 de março, o 
comitê subiu, depois de 6 
anos, a taxa Selic de 2% pa-
ra 2,75% ao ano, teto que 
era até então o mais baixo 
da série histórica do país. 

O economista Roberto 
Ivo, professor da Escola 
Politécnica da UFRJ, ex-
plicou à reportagem do 
Monitor Mercantil como 
interpreta o movimento 
de elevação da taxa básica 
de juros. Ele acredita que 
a subida da Selic terá um 
“efeito marginal” na vida 
do cidadão comum (veja 
abaixo a entrevista com-
pleta). Conceitualmente, 
os economistas empregam 
a expressão alterações 
“marginais” para descre-
ver pequenos ajustes.

A reunião do Copom que 
começou nesta terça-feira 
é a segunda das oito reuni-
ões programadas para 2021 
para discutir o nível da taxa 
básica e os rumos dos juros 
no Brasil. Para o mercado 
de uma maneira mais glo-
bal, a aposta é que a taxa se-
guirá subindo nas próximas 
reuniões e fechará este ano 
em torno de 5,5%. A expec-
tativa do mercado é a de que 
a Selic suba de 2,75% para 
3,5% nesta reunião do Co-
pom. O que isso representa 
para o consumidor comum?

A subida da taxa de ju-
ros terá para o consumidor 
comum um “efeito margi-

nal”. O custo de crédito já 
está em patamares eleva-
dos. Já existe o spread que 
os bancos cobram e acaba 
refletindo nos emprésti-
mos de financiamentos 
que o consumidor (pessoa 
física) contrai no dia a dia. 
É possível que haja um 
aumento, mas não muito 
significativo. O patamar já 
está elevado.

A Selic regula toda a 
política monetária do 
país. Em sua opinião, a 
elevação da taxa em um 
momento tão difícil eco-
nomicamente é mesmo 
necessário? 

- Em relação ao aumento 
da taxa, a gente está vendo 
isso desde o ano passado. 
Para o sistema de meta da 
inflação, eles ponderam os 
processos inflacionários 
com o hiato do produto – 
que é o produto potencial 
menos o produto que está 
sendo efetivamente visto. 
Então, esse diferencial é 
ponderado com a inflação 
para definição da taxa de 
juros. Estamos vendo uma 
pressão da inflação razo-
avelmente grande, prin-
cipalmente por conta de 
aumentos de uma forma 

BC encaminha ao Congresso relatório sobre efeitos do cadastro positivo
O Banco Central enca-

minhou nesta terça-feira 
ao Congresso Nacional 
o relatório “Análise dos 
Efeitos do Cadastro Posi-
tivo”. O documento mos-
tra que, de uma forma ge-
ral, novos tomadores de 
crédito com pontuação no 
Cadastro Positivo tiveram 
na média uma redução de 
10,4% na taxa de juros co-
brada no crédito pessoal 
não consignado, equiva-

lendo a uma queda de 31 
pontos percentuais na taxa 
de juros anual.

Criado em 2011, o Ca-
dastro Positivo é um con-
junto de bancos de dados 
que contém informações 
de pessoa física ou jurídica 
relativas a obrigações, vin-
culadas ou não a operações 
de crédito, adimplidas pelo 
cliente (pagamento já foi re-
alizado) ou em andamento 
(que ainda não venceram).

O relatório aponta que 
os tomadores que tive-
ram melhora da pontuação 
(maiores diferenças entre os 
escores) a redução chega a 
15,9%, equivalendo a uma 
queda de 40 pontos percen-
tuais na taxa de juros anual.

As empresas gestoras de 
bancos de dados informa-
ram que a proporção de 
pessoas físicas que melho-
raram sua classificação de 
risco de crédito com o in-

gresso no Cadastro Positivo 
foi superior à proporção 
que pioraram. Isso sugere 
a possibilidade de que um 
maior número de pessoas 
consiga acesso a crédito a 
partir desse ingresso.

Aumento do cadastro

O documento mostra 
ainda que houve um salto 
de 15 vezes no número 
de cadastrados em no-

vembro de 2019, quando 
foi adotado o regime de 
opt-out, em que a pessoa 
passa a ser incluída auto-
maticamente no Cadastro 
Positivo, mas tendo ainda 
a liberdade de solicitar 
ser excluída dele.

O estudo aponta que o 
processo de implementa-
ção do Cadastro Positi-
vo ainda está incompleto, 
pois a maior parcela das 
informações utilizadas co-

mo base para os modelos 
que definem as pontua-
ções de crédito é prove-
niente de instituições au-
torizadas a funcionar pelo 
BC. Ainda faltam as infor-
mações de prestadores de 
serviços continuados co-
mo os de eletricidade, gás, 
água e esgoto. A entrega 
do relatório ao Congres-
so atende determinação 
da Lei Complementar no 
166, de 2019.

geral, como dos alimentos 
e dos serviços referentes 
as entregas que são feitas 
por causa da pandemia. 
Também há os efeitos sa-
zonais da inflação, como 
aumento de escola. Além 
disso, os custos estão sen-
do pressionados por conta 
da cadeia de suprimentos 
com muitos produtos vin-
dos da Ásia. 

Como prevê o movi-
mento que a economia 
seguirá?

- Há uma restrição de 
ofertas que explica aumen-
to dos custos. Isso em al-
gum momento será repas-
sado para o consumidor. 
Tem ainda o dólar mais alto, 

o que deixa os produtos e 
alguns serviços mais caros 
e isso vai contaminando a 
economia como um todo. 
Mas estamos vendo uma 
possível retomada da eco-
nomia, mas ainda muito 
marginalmente nesse pri-
meiro semestre (que termi-
na no final de junho). Essa 
retomada será em cima de 
uma base ainda deprimida, 
mas já é um acréscimo posi-
tivo para a economia. 

De acordo com alguns 
especialistas, com a ele-
vação da taxa o custo da 
dívida do governo sobe 
R$ 23,9 bilhões de um dia 
para o outro. Isso aconte-
ce porque os juros que o 

governo paga quando al-
guém investe no Tesouro 
são regulados pela Selic. 
Qual a sua análise sobre 
isso?

- A dívida do setor pú-
blico é bastante elevada e 
isso acaba refletindo nas fi-
nanças públicas do país.  É 
uma questão importante a 
preocupação com a dívida 
pública porque é o que irá 
nortear os investimentos 
em economia real.

Que impacto tem to-
das essas questões para o 
investidor externo?

- Os fundos que vêm pa-
ra o país vão olhar melhor a 
nossa capacidade de finan-
ciamento. 
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