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Renúncia tributária aumenta
R$ 45 bilhões em 4 anos
Maior parte vai para Simples e atendimento social

A Receita Federal estima 
que a renúncia tributária 
da União em 2021 atin-

girá R$ 351,076 bilhões, o que 
equivale a 23,61% da arrecadação. 
Em 2018, último ano com dados 
fechados, os chamados gastos tri-
butários ficaram em R$ 305,302 
bilhões, o que representa 22,36% 
da receita.

A intenção do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, em reduzir 
a renúncia fiscal esbarra nos seto-
res que são beneficiados: a maior 
parcela se destina ao Simples Na-
cional. Em 2018, representava 
24,03% da renúncia, equivalente a 
cerca de R$ 72 bilhões.

Outras renúncias relevantes são 
com a cesta básica (R$ 17 bilhões, 
ou 5,63% do total), Zona Franca 
de Manaus (cerca de R$ 25 bi-
lhões), aposentadoria por doença 
(R$ 14,4 bilhões, 4,72%), despesas 
médicas (R$ 16,8 bilhões, 5,51%) 
e aposentadoria do declarante 
com mais de 65 anos (R$ 8,9 bi-
lhões, 2,92%).

Poucas renúncias relevantes 
poderiam ser cortadas sem afe-
tar o desenvolvimento do país e a 
área social. Creches, escolas, infra-
estrutura de comunicações, habi-
tação e cultura seriam seriamente 
afetados.

Duas renúncias ligadas ao agro-

negócio entrariam na lista das 
questionáveis: exportação rural 
(R$ 7,5 bilhões, ou 2,46% das des-
pesas tributárias) e agrotóxicos 
(R$ 3,7 bilhões, 1,22%). Ainda 
assim, as duas renúncias somadas, 
se extintas, representariam apenas 
3,68% do total.

Além dos benefícios tributá-
rios, há também os creditícios. Os 
dois somados constituem o que se 
chama de renúncia fiscal. Cálculo 
do Tribunal de Contas da União 
estima que, em 2019, tenham atin-
gido R$ 348,4 bilhões, correspon-
dendo a 25,9% sobre a receita pri-
mária líquida e 4,8% do Produto 
Interno Bruto (PIB).

Produção econômica do Brasil 
despencou 6,7% na pandemia

Turismo foi uma das áreas mais afetadas

Tribunal da 
Índia: falta 
de oxigênio é 
genocídio

O Tribunal Superior Allahabad, 
principal corte de Uttar Pradesh, 
estado mais populoso da Índia, 
classificou como “genocídio” a 
falta de fornecimento de oxigê-
nio a hospitais. No despacho feito 
nesta quarta-feira, os juízes afir-
mam que “as mortes de pacientes 
de Covid-19 pelo não fornecimen-
to de oxigênio a hospitais são um 
ato criminoso e nada menos do 
que um genocídio cometido por 
aqueles que foram incumbidos da 
tarefa de garantir a aquisição con-
tínua desse insumo”, informa o 
jornal Brasil de Fato.

Ao menos cinco pessoas morre-
ram por falta de oxigênio hospita-
lar no último domingo. Em abril, a 
Índia tomou o lugar do Brasil co-
mo epicentro da Covid-19.

Em janeiro, hospitais de Ma-
naus entraram em colapso por 
falta de oxigênio. Entre os dias 14 
e 15, ao menos 30 pessoas mor-
reram devido à indisponibilidade.

Governo 
Bolsonaro 
autoriza ganhos 
acima do teto

O Ministério da Economia pu-
blicou uma portaria que altera a 
regra salarial para algumas cate-
gorias do funcionalismo público, 
de acordo com matéria publicada 
pelo jornal Correio Braziliense. A 
norma beneficia o presidente da 
República, ministros, servidores 
civis aposentados e militares 
da reserva, que ocupem cargos 
comissionados ou eletivos, e re-
cebam vencimentos acima do teto 
constitucional. Atualmente, o teto 
é de R$ 39,2 mil, valor do salário 
dos ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

Antes da regra, somente casos 
específicos podiam acumular car-
gos públicos com remunerações 
calculadas separadamente, como 
professores e profissionais da 
saúde. O novo entendimento abre 
espaço para a inclusão de servi-
dores civis aposentados e militares 
da reserva que ocupem cargos 
comissionados ou eletivos.

O jornal destaca que as mu-
danças favorecem, além o chefe 
do Executivo, Jair Bolsonaro (sem 
partido), ministros como Luiz 
Eduardo Ramos, da Casa Civil, e 
Braga Netto, da Defesa.

Estudo divulgado pela Fe-
deração das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan) 

revela que a atividade econômica 
no Brasil experimentou retração 
de 6,7% no período de 12 meses, 
iniciado em março de 2020, com 
o surgimento da pandemia do no-
vo coronavírus, até fevereiro de 
2021.

O levantamento “O impac-
to regional da pandemia nos três 
grandes setores econômicos” 
mostra quais os estados brasilei-
ros sofreram mais fortemente os 
efeitos da Covid-19. O estudo não 
inclui a agricultura.

O gerente de Estudos Econô-
micos da Firjan, Jonathas Gou-
lart, disse à Agência Brasil que 

somente 14 unidades da federa-
ção têm informações mensais pa-
ra as pesquisas do IBGE. Juntos, 
esses estados representam 87,8% 
do Produto Interno Bruto (PIB, 
soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país) nacional.

Os estados com maior peso do 
setor de serviços no PIB tiveram 
a maior queda em sua atividade 
econômica nos 12 meses avalia-
dos. É o caso da Bahia (-13,5%) 
e do Ceará (-12%). No sentido in-
verso, o único estado com aumen-
to da atividade foi o Pará (+0,6%), 
puxado pela indústria extrativa.

Nos demais estados avaliados, a 
atividade econômica foi negativa 
no Rio Grande do Sul (-10,5%), 
em Pernambuco (-7,9%), no Es-

pírito Santo (-7,7%), em São Pau-
lo (-6,9%), no Paraná (-6,8%), no 
Rio de Janeiro (-6,6%), em Goiás 
(-5,1%), em Minas Gerais (-2,9%), 
no Mato Grosso (-2,5%), em San-
ta Catarina e no Amazonas (-2,1% 
cada).

No setor de serviços, os estados 
da Bahia e do Ceará apresentam as 
piores taxas, quedas de 16,2,% e 
15,3%, respectivamente. “Os esta-
dos que têm atividade de serviços 
mais forte dentro da sua produ-
ção, do seu PIB, acabaram tendo 
mais bens impactados e sofrendo 
mais os revezes da pandemia do 
novo coronavírus, ao passo que 
os estados que têm indústria mais 
forte acabaram sofrendo menos”, 
afirmou Goulart.

Supremo 
decide contra 
prazo eterno
de patentes

Por 9 votos a 2, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu 
considerar inconstitucional um 
dispositivo da Lei de Patentes 
que permite a extensão do prazo 
de exclusividade de patentes no 
caso de demora na análise para 
autorização. A decisão vale para 
registros de produtos farmacêu-
ticos, equipamentos e materiais 
de saúde utilizados para comba-
ter a pandemia.

O julgamento ainda não ter-
minou. Na próxima quarta-feira, 
os ministros devem decidir o 
alcance da decisão, a chamada 
modulação de efeitos. De acor-
do com o relator do caso, minis-
tro Dias Toffoli, a decisão deve 
manter 90% das patentes que es-
tão em vigor e foram estendidas 
pela norma.

Toffoli atendeu ao pedido da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) para suspender a 
eficácia do Artigo 40 da Lei nº 
9.279/1996. O dispositivo trata 
do prazo de validade de uma pa-
tente no caso de demora na análi-
se pelo Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI). Para a 
PGR, o artigo é inconstitucional 
por conferir prazo de vigência in-
determinada às patentes.

Pela lei, o prazo de exclusivi-
dade de patentes é de 15 ou 20 
anos, conforme o tipo de produ-
to, mas pode ser estendido por 
até dez anos diante da demora 
na aprovação, informa a Agên-
cia Brasil.

Apenas os ministro Luiz Fux, 
presidente do STF, e Luís Ro-
berto Barroso votaram contra o 
entendimento do relator.

Foto divulgação RioGaleão
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A era da fratura social O Brasil chora por  
Paulo Gustavo

Com crise e sem crise, por  
que planejar nossa vida?

Rio de perdas

Por Paulo Alonso

A morte do humorista e ator 
Paulo Gustavo abalou os 
brasileiros. Durante 53 dias, 

esteve internado no Copa Star. To-
dos os tratamentos possíveis foram 
utilizados por ele, que, no último 
domingo, chegou a melhorar. Em-
bolias, no entanto, surgiram. Os si-
nais vitais perduraram, mas ele não 
resistiu.

Deixou a mãe, Dea Lúcia, inspira-
ção maior para a sua obra; o marido, 
o médico Thales Bretas; e dois filhos.

Criador de personagens inesque-
cíveis, Paulo Gustavo reuniu uma 
legião de fãs, que durante os últimos 
anos acompanhava o seu humor, ge-
nialidade, criatividade, sensibilidade 
e generosidade.

Viveu de forma intensa uma vida 
curta, mas cheia de momentos impor-
tantes e inesquecíveis. O teatro e o ci-
nema brasileiro estão de luto. Mais de 
500 mil pessoas assistiram Dona Her-
minia, em Minha mãe é uma peça.

Carismático, Paulo era dono de 
uma incrível versatilidade. Na TV, 
viveu o divertidíssimo René. Criou 
tipos fantásticos que estão registra-

dos em nossas mentes e em nossos 
corações para sempre.

Os colegas de cena, como Monica 
Martelli, Regina Casé, Tatá Werneck, 
Ingrid Guimarães, Heloisa Perissé 
e Fábio Porchat, jamais terão um 
companheiro igual a ele, que trans-
formava momentos triviais em ab-
solutamente mágicos. Suas piadas 
eram um bálsamo neste momento 
tão triste pelo qual passa o Brasil, 
diante dessa pandemia e com um 
presidente irresponsável, negacio-
nista e reativo.

Paulo Gustavo era uma graça e 
defendeu a causa LGBT de forma 
suave e romântica. Por todas essas 
coisas e razões, Paulo Gustavo, esse 
grande palhaço, fazia do riso um ato 
de verdadeira resistência.

O sorriso não pode deixar de existir, 
e a esperança precisa ser perseguida.

Salve, queridíssimo Paulo Gus-
tavo – exemplo de bem querer, de 
irreverência e de amor. Todos que 
apreciamos pessoas inteligentes e 
construtoras de sonhos, choramos 
pela morte dessa grande figura.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da Universidade 
Santa Úrsula.

Por Marcos Espínola

O recente leilão da Compa-
nhia Estadual de Águas e 
Esgotos do Rio de Janeiro 

(Cedae), com a falta de interesse no 
lote 3, que abrange parte da Zona 
Oeste da Cidade, devido a ser áre-
as com forte influência e atuação de 
milícias, deixou claro que o estado, 
especialmente a cidade carioca, his-
toricamente, sofre diretamente o im-
pacto da violência em sua economia. 
O Rio de perdas vem de longa data, 
com o crime criando cada vez mais 
tentáculos nos mais variados setores 
e atrapalhando o poder constituído.

Embora o leilão tenha entrado 
para a história como um dos maio-
res em valores, algo da ordem de R$ 
22,7 bilhões, com quatro consórcios 
dando lances para três dos quatro 
blocos, o desempenho poderia ter si-
do ainda melhor. Aliás, o lote 3, des-
prezado pelos participantes, já estava 
com o valor considerado abaixo do 
que poderia devido às peculiaridades 
de violência da região.

A violência é um problema so-
cial no Brasil. Mais do que impactar, 
efetivamente a violência se tornou 
um obstáculo para a economia. No 
comércio varejista, por exemplo, se-
gundo a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC), divulgados em 2019, os 
gastos com segurança cresceram aci-
ma de 330% em 10 anos. O número 
superou o percentual de aumento de 

vendas do setor no mesmo período, 
que foi de 245%.

O turismo é outro setor direta-
mente atingido, pois a violência que 
maltrata a população é a mesma que 
afasta os turistas da cidade e do esta-
do. Em 2018, o Rio deixou de fatu-
rar cerca de R$ 150 milhões por cau-
sa da criminalidade, segundo dados 
da CNC. Os números ainda revela-
ram que a violência na cidade tam-
bém reduziu a geração de emprego. 
Em 2017, os números foram ainda 
maiores chegando a R$ 657 milhões. 
O prejuízo no setor hoteleiro foi da 
ordem de R$ 100 milhões.

Enfim, passamos da hora de as 
autoridades apresentarem projetos 
consistentes e direcionados para fre-
ar a violência no Rio. Mais do que o 
fator econômico, que, sem dúvida, é 
de extrema importância por conta de 
empregos, a população não aguenta 
mais o alto número de mortes, balas 
perdidas, assaltos e delitos de toda 
espécie.

Num estado que vive um regime 
de recuperação fiscal, que sofreu 
com vários casos de corrupção e 
desvio de verbas públicas nos últi-
mos anos, ainda ter que amargar com 
perdas em negócios pela falta de se-
gurança pública, é como levássemos, 
diariamente, um tiro de misericórdia 
que não nos deixa prosseguir.

Marcos Espínola é advogado criminalista.

Por Ranulfo Vidigal

A instabilidade inerente às so-
ciedades das economias capita-
listas afeta profundamente seus 
membros e seus ciclos longos 
estudados por Nikolai Kondra-
tiev. Indicam, aliás, que em 2020 
presenciamos o final de período 
de expansão – atingido frontal-
mente por uma pandemia de 
grandes proporções.

Nesse contexto, começa a sur-
gir uma nova ordem social pac-
tuada para o novo ciclo com mu-
dança tecnológica, talvez diferente 
dos anteriores caracterizados por 
busca do pleno emprego, acesso 
à seguridade social, autonomia no 
trabalho e tempo livre.

Só numa sociedade onde to-
da expansão da oferta de bens 
e serviços úteis gere, ao mesmo 
tempo, distribuição do andar de 
cima para o andar de baixo, ou 
onde os indivíduos trabalhem 
menos tempo, semanalmente, 
para surgir oportunidade para a 
maioria, teremos uma ordem so-
cial que beneficie o homem mé-
dio, atualmente profundamente 
ressentido com tanta desigual-
dade de oportunidades.

O conflito distributivo está 
posto na ordem do dia, entre 

os segmentos dependentes de 
salários, em relação aos depen-
dentes de lucros (proprietários 
do capital industrial, financeiro, 
imobiliário etc.). O andar de ci-
ma promove uma coordenada 
“greve de investimentos kale-
ckiana”, muito bem assessorado 
por think tanks, agências de risco, 
escritórios de advocacia e con-
sultorias privadas – reclamando 
de profit squeze (esmagamento 
dos ganhos), ou pela rigidez dos 
mercados de trabalho e alta tri-
butação sobre ganhos de capital.

Isso resulta num forte desequi-
líbrio social mantido hoje por uma 
ilimitada inundação/expansão de 
dinheiro pelos bancos centrais das 
economias ricas, no sentido de as-
segurar, via remuneração do capital 
fictício (dívidas públicas e ações) a 
coesão social mínima e a estabiliza-
ção do regime de acumulação, mas 
tornando inescapável e previsível 
uma nova crise, logo ali à frente, pe-
lo acúmulo de “bolhas”.

Nesse contexto, os meios dis-
poníveis para os “masters of  uni-
verse” dominarem as crises de 
legitimação, mediante a criação da 
ilusão do crescimento perpétuo, 
parecem esgotadas, até pela crise 
ambiental que se avizinha. Baixo 
crescimento, elevada desigualda-

de e crescente endividamento de 
famílias pobres e governos geram 
crescente concentração de renda e 
riqueza no segmento de 1% mais 
rico, exigindo uma sociedade mi-
litarizada e de controle da demo-
cracia vigiada e parcial. A magia 
do dinheiro digital farto revela-se 
um perigo crescente, bem como 
uma tentativa de comprar tempo 
que não se sustentará por muito 
tempo, em associação com as pi-
râmides das dívidas.

Os bancos centrais “indepen-
dentes” se tornaram o verdadei-
ro governo da pós-democracia 
do tempo presente, indepen-
dentes do controle social, de 
eleições, parlamentos, governos 
e contribuintes. Prevenir o co-
lapso consome noites de sono 
de autoridades, diante de uma 
rastejante economia e dos con-
flitos sócias que se avolumam ao 
redor do planeta.

Alguns advogam reformas 
que eliminem a proteção social 
ao emprego, comprimam salá-
rios reais, retirem poder dos sin-
dicatos e façam austeridade. São 
tempos em que alguns não dor-
mem por sentir fome, e outros 
com medo das revoltas.

Ranulfo Vidigal é economista.

Por Luiz Affonso 
Romano

Desde a década de 1980, 
exércitos do enxuga-
mento foram recruta-

dos para cortar os que duplica-
vam funções, decorrentes das 
fusões e incorporações de em-
presas, e os que sobravam das 
reestruturações, das terceiriza-
ções, da automatização, provo-
cando profundas mudanças no 
mercado de trabalho.

Os “açougueiros” – gestores e 
consultores “de resultados” – até 
fizeram um trabalho bem feito, 
com eficiência, sem, no entanto, 
importarem-se em apresentar e de-
bater opções de trabalho, já que a 
metodologia, o objetivo e os resul-
tados foram atendidos por quem os 
contratou. Entretanto, esqueceram 
o homem, cidadão e consumidor.

Claro, erraram também os 
governos por se preocuparem 
com o atendimento formal e o 
perfeito enquadramento na le-
gislação, e não havendo infração 
imputável, tudo bem! Sem se 
preocuparem com as reformas, 
em adequar a legislação ao novo 
mundo do trabalho.

As instituições de ensino, 
profissional e acadêmico, conti-
nuaram educando e preparando 
para um mundo que não existe 

mais. Com isso, as vítimas con-
tam-se por aí, desde os jovens 
que pretendem ingressar numa 
carreira até os adultos, desliga-
dos ou em vias de desligamento. 
A imprudência de uns e a ganân-
cia de outros criaram um cenário 
perverso e injusto.

Pior ainda, com a exacerbação 
da atual crise planetária, a trans-
formação do mundo do empre-
go para o do trabalho provocou 
nas empresas decomposição 
organizacional, espelhada, entre 
outros sintomas, na ausência de 
transparência dos negócios e de 
pertencimento, substituindo o 
vestir a camisa pelo desvestir as-
sim que puder. Reduziu a moti-
vação nos quadros corporativos.

Esqueceram todos que só re-
verteremos essa ausência total 
de responsabilidade agindo de 
forma organizada e planejada.

De fato a coisa toda começa 
bem lá atrás com o intenso e con-
sistente investimento na criança, 
reforçado na adolescência e con-
firmado quando adulto. Exprime-
-se na infância e na juventude – 
quando se tem mais condições de 
absorção e aprendizado e de par-
ticipação ativa nos trabalhos e ati-
vidades, conduzidos por mestres 
interessados não nas respostas às 
questões que formulam repetida-
mente ao longo dos anos, mas, 
antes, provocando o exercício do 

pensar, divergir, contradizer e dis-
cutir, reformulando-se os currícu-
los. Questão de seriedade.

Muda-se também com incen-
tivos governamentais à adoção 
pelas empresas de investimentos 
em educação do seu pessoal, em 
inovação, em pesquisa, em de-
senvolvimento da gestão brasilei-
ra, tal e qual devemos reaprender 
a jogar o nosso futebol brasilei-
ro. Assim, poderiam elas, com 
orgulho e justiça, a cada final de 
exercício, estenderem-se num ge-
neroso parágrafo sobre as ações 
de Responsabilidade Social.

Ora, estaremos nós absoluta-
mente inertes e indefesos em fa-
ce das crises, das mudanças? Ao 
contrário, em face dessas pres-
sões, quer nos crer que cabe a 
cada indivíduo a sua maior tare-
fa: decidir e programar sua pró-
pria rota, seu especial caminho, 
a partir de suas potencialidades 
e competências.

Com um plano de vida e car-
reira, que oriente e organize re-
cursos, deixaremos de ser diri-
gidos pelos outros – vencendo 
a omissão, complacência e até 
preguiça – e passaremos a co-
mandar o que só a nós pertence: 
desfrutar um destino escolhido 
por nós e por mais ninguém!

Luiz Affonso Romano é consultor, 
conselheiro consultivo da ABCO.
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Bayard Do 
Coutto Boiteux

Pets passeiam em canoas

O clube de canoa havaiana Kanaloa Rio permite agora pas-
seios em que os alunos podem levar seus pets. A schnau-

zer Peppa e a yorkshire Luna foram as primeiras participantes. 

Consultoria para  
mudanças para Portugal

O casal de cariocas Flávia Motta e Leonardo Mesquita 
criou uma empresa para assessorar famílias em suas mu-
danças para Portugal. A Lisboa à Beça providencia aluguel 
e decoração de apto, escolha de escola que melhor se 
adapte às crianças, TV a cabo e internet, inclusive provi-
dencia entrada em pedidos, como a obtenção do NIF, o 
CPF local. E, pasmem, compras no supermercado são 
feitas, e o cliente encontra sua geladeira abastecida.

Para sempre nos fazendo rir

O ator Paulo Gustavo, que nos deixou, será nome de uma 
das principais avenidas de Niterói, por sugestão do prefeito 
Axel Grael. Aliás, iria receber oficialmente o título de Em-
baixador do Turismo do Rio em 2022, que deixou de receber, 
por compromissos de força maior, no palco virtual de 2020. 
Exemplo de amor pela diversidade e pelo próximo.

Escola Chinesa no Rio

Dirigida por Yuan Aiping, percussora do ensino do chinês 
no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, uma escola apoiada 
pelo Consulado e financiada por chineses residentes e empre-
sas daquele país funciona no Rio. Com professores nativos, é 
a primeira experiência de uma escola chinesa em outro país. 
Um dos melhores países no ranking da educação básica, está 
fazendo uma revolução com estudantes brasileiros e chineses.

CPI da Covid

Os depoimentos dos ex-ministros da Saúde na CPI do 
Senado demonstram que o presidente insistia na cloroqui-
na, não ouvia os médicos titulares e tinha um entourage 
desconhecido que o assessorava. Só falta o Pazuello. Os 
mistérios que não o eram começam a ganhar veracidade, e 
as mortes, melhores explicadas.

Pensamento da semana

“Saber viver é um dom. Conseguir se abster do que não 
tem sentido para você. Caminhar apenas com quem lhe acei-
ta como é. Ver em cada escolhido para seu relacionamento 
um aliado de interação, busca de emoção e não mera precipi-
tação de carência. Nem todos que pensávamos nos amar ou 
estar perto de nós fazem parte de nossa vida. Nos equivo-
camos muito e ao pararmos para pensar vemos que seguiram 
outros caminhos e que bom que o fizeram. Sem mágoa, uma 
leveza nos invade. Sim, sejamos sempre nós, tenhamos nossa 
voz como a desejamos, não pensemos que somos únicos no 
mundo e vamos aprender a valorizar os momentos em que 
há atenção e não ausência. Não estamos aqui para agradar a 
todos. Vamos dar o melhor de nós para quem merece nossa 
emoção, não levemos nada para o pessoal, não vamos tirar 
conclusões precipitadas e tentemos ser ouvidos por quem 
escolheu abrir sua alma para nós. Mistérios da vida? Nada. 
Realidades que queremos ignorar, mas que fazem parte da 
vida. Fui ser feliz com o que tenho e quem me quer.”

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DE MADUREIRA

AV. ERNANI CARDOSO 152 SALA 206
CASCADURA - C.E.P.: 21310-310

Tel.: (21) 2583-3526 - E-mail: mad02vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO

COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, MOVIDA POR CONDO-

MÍNIO DO CENTRO COMERCIAL POLO I - EDIFÍCIO POLO EM
FACE DE ELZA MARIA TOLEDO TORRES MOTA -

PROCESSO Nº 0022516-24.2019.8.19.0202, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) JOAO FELIPE NUNES FERREIRA MOURAO – Juiz(a)
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - ELZA MARIA TOLEDO TORRES MOTA -
que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA  MODALIDADE ELETRÔNI-
CO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal eletrônico do
Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887
do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015
e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/
2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Pri-
meiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será
encerrado no dia 25/05/2021 às 16:00h, e, o Segundo Leilão, por
valor igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado no
dia 01/06/2021 às 16:00h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme
o laudo de avaliação de fls. 134e): Direito e Ação da Sala 414 na
Estrada Do Portela, Nº 99 - Madureira - Rio de Janeiro - RJ - Cep:
21351-050 - M²: 35m². Registrado no 8º Registro Geral de Imó-
veis sob nº 19406-A e na Prefeitura sob a matricula nº 1375004-7
- CL: 03514-7. (...) AVALIO INDIRETAMENTE o bem acima descri-
to, com sua correspondente fração ideal que lhe couber em
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente,
para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s)
(ELZA MARIA TOLEDO TORRES MOTA) intimado(s) da hasta pú-
blica se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital
na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA
ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO
SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO
SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE Dado e passado, nesta Cidade
em Rio de Janeiro, em 09 de abril de 2021. Eu, digitei __, e Eu,
Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) JOAO FELIPE NUNES
FERREIRA MOURAO – Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DE CAMPO GRANDE

Rua Carlos da Silva Costa   141   4º andar, Campo Grande
Tel.: (21) 3470-9644 - E-mail: cgr02vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO

DE COBRANÇA, MOVIDA POR CONDOMINIO DE EDIFICIO
ALMIRANTE PAULO MOREIRA - BLOCO VIII em face de GER-

SON DE JESUS BRITO e DEISE FERREIRA MEIRELLES DE BRITO
- PROCESSO Nº 0002928-47.2004.8.19.0205, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) PAULA REGINA ADORNO COSSA – Juiz(a) de Di-
reito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os inte-
ressados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - GERSON DE JESUS BRITO e DEISE
FERREIRA MEIRELLES DE BRITO - que será realizado o público
Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA,
NA  MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará dispo-
nível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encer-
rado no dia 08/06/2021 às 13:30h e, não havendo licitantes, se
iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou supe-
rior a 50% da avaliação, que será encerrado no dia 15/06/2021
às 13:30h. DO BEM A SER LEILOADO: Apartamento nº 401, situ-
ado na Rua Almerinda de Castro, nº 181, Bloco 08, Campo Gran-
de, RJ. Inscrito na Prefeitura sob o nº 1714420-5 e matriculado
no 4º Ofício do RGI sob o nº 104.773. (...) Avaliado o imóvel acima
em 12/04/2012 no valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil
reais). E para que chegue ao conhecimento de todos os interes-
sados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando
o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (GERSON DE JESUS BRITO
e DEISE FERREIRA MEIRELLES DE BRITO) intimado(s) da hasta
pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste
Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL
NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICA-
DO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEI-
RO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE Dado e passado,
nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 06 de janeiro de 2021. Eu,
digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) PAULA
REGINA ADORNO COSSA – Juiz de Direito.

Ministro é contra quebra de patente
Queiroga admite que governo superestimou número de vacinas

Ao depor na CPI 
da Pandemia, nes-
ta quinta-feira, o 

ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga afirmou ser 
contra  a possibilidade de 
quebra da patente de vaci-
nas, por entender que essa 
proposta pode prejudicar 
o programa de imunização.  
Em resposta a questiona-
mentos dos senadores Mar-
cos Rogério (DEM-RO) e 
Rogério Carvalho (PT-SE) 
sobre essa possibilidade 
disse que o Brasil não con-
seguiria produzir vacinas da 
Pfizer e da Janssen.

Também admitiu que 
governo superestimou o 
número de vacinas já con-
tratadas contra a Covid-19, 
quando Ministério da Saúde 
informar, em peças de pro-
paganda, ter comprado mais 
de 560 milhões de doses. 
Ao responder a um questio-
namento oficial formulado 
pelo deputado federal Gus-
tavo Fruet (PDT-PR), po-
rém, o ministério informou 
nesta semana que o número 
realmente contratado era a 
metade disso: 280 milhões 
de doses, lembra a Agência 
Senado.

O relator da CPI da Pande-

mia, Renan Calheiros (MDB-
AL), apontou o desencontro. 
Diante dos senadores, Quei-
roga apresentou novos nú-
meros e afirmou que há 430 
milhões de doses de vacinas 
contratadas, dado que não in-
clui doses da Fiocruz. “Não 
há um contrato entre a Fio-
cruz e o Ministério da Saúde. 
E essas doses da Fiocruz não 
foram ali consideradas. De tal 
maneira que o Ministério da 
Saúde já vai fazer uma retifi-
cação dessa informação que 
foi prestada de maneira im-
precisa à Câmara dos Depu-
tados”, disse o ministro.

‘Imunidade de rebanho’

Questionado pelo vice-
presidente da CPI, Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP), 
sobre a estratégia de tentar 
atingir a chamada “imuni-
dade de rebanho”, Queiro-
ga disse que o Ministério da 
Saúde defende a vacinação 
em massa como forma de 
imunização. “Eu apoio a 
vacinação. Vacinação na 
população é a conduta do 
Ministério da Saúde”, res-
pondeu.

Durante a reunião, Hum-
berto Costa (PT-PE) disse 

que a CPI precisa ouvir o 
vice-governador do Ama-
zonas, Carlos Almeida Fi-
lho, que afirmou em en-
trevista que o governador 
Wilson Lima e o presidente 
Jair Bolsonaro transfor-
maram Manaus em um la-
boratório gerador de nova 
cepa de covid-19. Segundo 
o senador, se confirmada a 
informação, estará prova-
do que houve uma atitude 
criminosa do presidente. 
“A estratégia de imunidade 
natural ou imunidade de 
rebanho (sem vacinação) 
caracteriza crime com do-
lo eventual. Arriscou-se a 
provocar a tragédia que es-
tamos vivendo hoje”, disse 
Humberto.

‘Guerra química’

Tasso Jereissati (PSDB-
CE) apresentou requeri-
mento para ouvir os re-
presentantes da Agência 
Brasileira de Inteligência 
(Abin) para explicar a insi-
nuação de Jair Bolsonaro, 
feita durante evento reali-
zado ontem no Palácio do 
Planalto, de que a China 
teria promovido “guerra 
química”. Para o senador, 

trata-se de uma das declara-
ções “mais graves” que um 
presidente poderia fazer e, 
que se for falsa, representa 
“um verdadeiro boicote na 
compra de vacinas da Chi-
na”, principal fornecedor 
de imunizantes ao Brasil.

“Se a China está inician-
do uma guerra não só con-
tra o Brasil, mas contra o 
mundo inteiro, a fim de do-
minar o mundo, e os milita-
res têm conhecimento dis-
so, a agência de inteligência 
tem conhecimento disso, é 
gravíssimo. Mas, se não for, 
o estrago nas relações co-
merciais brasileiras vai ser 
gigantesco”, avaliou Tasso.

Ao ser questionado so-
bre se a declaração é um 
“desserviço” ao esforço pa-
ra conseguir insumos para 
vacinas, Queiroga ressaltou 
que não houve uma men-
ção direta à China e afir-
mou que “a relação com o 
embaixador chinês é muito 
boa”. “Eu espero que essas 
questões das relações entre 
Brasil e China continuem 
de maneira positiva e nós 
não tenhamos impacto”, 
disse Queiroga ao defender 
pragmatismo nas relações 
internacionais.

Igualdade  
de gêneros

Maria Aparecida Bor-
ghetti, mais conhecida 
como Cida Borthetti, ex-
governadora do Paraná e 
esposa do deputado fede-
ral Ricardo Barros (PP-
PR), líder do governo na 
Câmara, foi indicada pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
para conselheira da hidre-
létrica Itaipu Binacional, 
com mandato até 16 de 
maio de 2024. 

Ela foi para o lugar do 

ex-deputado federal Carlos 
Marun (MDB-MS), aquele 
que em 2017 dançou em 
meio aos outros parlamen-
tares após a rejeição de um 
pedido de impeachment 
contra Michel Temer. Tam-
bém foi aliado do ex-presi-
dente da Câmara, Eduardo 
Cunha (MDB-RJ). Sua exo-
neração foi publicada nesta 
quinta-feira no Diário Ofi-
cial da União.

É bom lembrar que no 
dia 10 de março, enquanto 
ocorria a votação da propos-
ta de emenda constitucional 
(PEC) Emergencial, na Câ-

mara dos Deputados, a ad-
vogada Ana Cristina Siqueira 
Valle, mais conhecida como 
Cristina Bolsonaro, ex-mu-
lher do presidente Jair Bolso-
naro, conseguia um emprego 
no gabinete da parlamentar 
Celina Leão (PP-DF).

Recuperação 
da Petrobras

Durante seminário pro-
movido pelo PDT intitu-
lado “Petrobras: Legados 
trabalhistas”, o vice-presi-
dente do partido, Ciro Go-

mes, candidato à Presidên-
cia da República em 2018, 
enfatizou que, para se rein-
dustrializar, o Brasil precisa 
recuperar a capacidade da 
Petrobras de intervir estra-
tegicamente.

Prometendo reestatizar 
empresas como a Embraer 
e fazer a Petrobras voltar a 
ser uma empresa integrada 
caso chegue ao poder, Ciro 
argumentou que o petró-
leo está presente em diver-
sos produtos que usamos 
diariamente e, portanto, 
está longe de perder im-
portância geopolítica.
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Deputado pede tombamento 
para evitar venda

O prefeito Eduardo 
Paes resolveu desa-

propriar o prédio da Escola 
Municipal Doutor Cícero 
Penna, na Avenida Atlân-
tica, 1.976, esquina com 
a Rua República do Peru, 
ponto nobre de Copaca-
bana. Assim que soube 
disso, o deputado estadual 
Dionísio Lins (PP) entrou 
com projeto na Alerj pedindo o tombamento do imóvel 
para evitar a sua demolição. Na Câmara Municipal do Rio 
também já há um movimento para impedir o fechamento 
da escola, que foi inaugurada no governo de Carlos Lacer-
da e ainda conserva boas instalações para os alunos, além 
da vista privilegiada.

Procurador da Lava Jato na mira

O deputado estadual Marcos Abrahão (Avante) diz ter 
recebido com estranheza a informação de que o procu-
rador Deltan Dallagnol, que atuou na Lava Jato ao lado 
do juiz Sérgio Moro, teria comprado um apartamento por 
R$ 1,8 milhão, dando R$ 900 mil de entrada. O deputado 
entrou com requerimento na Alerj para saber a origem do 
dinheiro usado pelo procurador. Na época da Lava Jato, o 
contracheque de Dallalgnol foi divulgado. Ele recebia R$ 
33,6 mil mensais mais R$ 910 de auxílio-alimentação e R$ 
2.158 de auxílio-pré-escolar.

Auxílio para guia de turismo

Em tempos de pandemia e distanciamento social, 
um dos setores mais atingidos foi o do turismo. Depois 
de muito insistir, a presidente da comissão de Turismo 
da Alerj, deputada Alana Passos (PSL), conseguiu uma 
sinalização do Governo do Estado para incluir os guias de 
turismo na lista dos profissionais com direito ao pagamen-
to de auxílio emergencial.

Transparência nos  
postos de combustíveis

Com o preço dos combus-
tíveis nas alturas e muita des-
confiança dos consumidores 
na hora do reabastecimento, o 
vereador carioca Márcio Santos 
(PTB) está propondo, através de 
projeto de lei, que as manguei-
ras utilizadas no abastecimento 
dos veículos sejam constituídas 
de material transparente. Assim, 
o motorista poderá conferir o 
que está indo para o tanque.

Aberto processo de  
cassação do doutor

O relator do processo de cassação do vereador Dr. 
Jairinho no Conselho de Ética da Câmara Municipal do 
Rio, vereador Luiz Ramos Filho (PMN), descarta a ida ao 
presídio para colher depoimento do acusado. Ele abriu, 
como determina o Regimento Interno da Casa, prazo 
de dez dias para o Dr. Jairinho apresentar defesa escrita 
e provas. Aliás, Jairinho, quando foi eleito vereador pela 
primeira vez, ainda era estudante de Medicina e adotou o 
“Dr.” como prenome antes mesmo de colocar a mão no 
diploma.

DECISÕES ECONÔMICAS

sergiocpb@gmail.com

Sidnei Domingues          Sérgio Braga

Dionísio Lins

Márcio Santos

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CABO FRIO

RUA MINISTRO GAMA FILHO S/N FORUM BRAGA
Tel.: (22) 2646-2678 - E-mail:  cfr01vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA POR
GESTORA DE RECEBÍVEIS TETTO HABITAÇÃO S/A

em face de WALTER BONIFACIO DE MIRANDA FILHO
e RITA LUCIA OLIVEIRA XAVIER DE MIRANDA -

PROCESSO Nº 0000010-08.1983.8.19.0011, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) CAIO LUIZ RODRIGUES ROMO – Juiz(a) de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessa-
dos, e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) -
WALTER BONIFACIO DE MIRANDA FILHO e RITA LUCIA OLIVEIRA
XAVIER DE MIRANDA - que será realizado o público Leilão pelo
Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA  MODALI-
DADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal
eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na for-
ma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art.
882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº
236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antece-
dência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avalia-
ção, que será encerrado no dia 25/05/2021 às 15:30h, e, o Se-
gundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação,
será encerrado no dia 01/06/2021 às 15:30h. DO BEM A SER
LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de fls. 701e): Casa
em Cabo Frio, localizada no Caminho de Búzios, Quadra 7, Lote
31 – Cabo Frio – RJ. - M²: 78m². Matriculado no 1º RGI sob o nº
1198 e inscrito na Prefeitura sob o nº IPTU: 1042860-001. (...),
atribuo ao imóvel o valor de R$ 480.000,00 (Quatrocentos e oiten-
ta mil reais) E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo,
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (WALTER BONIFACIO
DE MIRANDA FILHO e RITA LUCIA OLIVEIRA XAVIER DE MIRANDA)
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sen-
do que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AU-
TOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO
RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e
passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 24 de março de
2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.)
CAIO LUIZ RODRIGUES ROMO – Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AVENIDA ERASMO BRAGA 115 CASTELO – RIO DE JANEIRO -RJ
Tel.: (21) 3133-3991 - E-mail: cap01jeciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE
E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS

AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, MOVIDA POR NILZA HELENA
DA SILVA QUEIROZ em face de CPU MÉTODOS E SISTEMAS

LTDA ME e LUCIANA MORITZ SOMMER - PROCESSO Nº
0306388-76.2016.8.19.0001, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) PAULO MELLO FEIJO – Juiz(a) de Direito da Vara
acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, e
especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - CPU
MÉTODOS E SISTEMAS LTDA ME e LUCIANA MORITZ SOMMER -
que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS MODALIDADES
PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível
no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encer-
rado no dia 22/06/2021 às 14:00h e, não havendo licitantes, se
iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superi-
or a 2/3 da avaliação, que será encerrado no dia 29/06/2021 às
14:00h. O Leilão presencial será realizado e encerrado simulta-
neamente na(s) data(s) e horário(s) supramencionado(s), no
seguinte local: Auditório do Sindicato dos Leiloeiros, situado na
Avenida Erasmo Braga, nº 227, Sala 1008 - Castelo - 20020-000.
DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme Laudo de Avaliação às fls.
310): Apartamento 101, na Rua Paulo de Assis Ribeiro nº 145,
com direito a 02 vagas na garagem no pavimento de acesso e
com a fração ideal de 0,1876 do terreno - Freguesia De
Jacarepaguá – Barra Da Tijuca/RJ. Matriculado sob o nº 155.699
no Cartório do 9º Ofício do RGI e inscrito na Prefeitura 1.790.674-
4 - C.L. 08811-2. (...) Conforme decisão do juizo às fls. 573, ava-
liação no valor de R$ 1.420.000,00 (Um milhão e quatrocentos
mil e vinte reais). E para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de es-
tilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (CPU MÉTODOS
E SISTEMAS LTDA ME e LUCIANA MORITZ SOMMER) intimado(s)
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o
EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS,
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO
DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e
passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 17 de abril de
2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __.
(ass.) PAULO MELLO FEIJO – Juiz de Direito.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO. CIA ABERTA.
CNPJ 05.495.546/0001-84. - NIRE 33300271406. 

Assembleia Geral Extraordinária. Edital de Convocação. Ficam convocados os 
senhores acionistas da Litela Participações S.A. – Em Liquidação a participar da AGE 
a ser realizada em 21/05/2021, às 10h, de forma exclusivamente virtual via plataforma 
Teams, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - APROVAÇÃO DA 2ª PARTI-
LHA ANTECIPADA DE ATIVO, NOS TERMOS DO ART. 215, §1º DA LEI Nº 6.404/76. 
Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Litela, na sua página na internet 
(http://www.litelabrasil.com) e nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.
b3.com.br) toda documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na AGE.  
RJ, 06/05/2021. Arthur Prado Silva. Presidente do Conselho de Administração

CNPJ: 29.737943/0001-83
O presidente da Coopsigascomtra, convoca todos os 23 cooperados em
condição de votar, para eleição no dia 30/07/2021, período 9h00,  ás
17h00, na sede da Coopsigascomtra- Cooperativa de apoio e orientação
Psicológica aos Empregados e Ex-empregados nas Empresas produtos
perigosos, Distribuidoras e Revendedoras de Gás, Combustíveis, trans-
portes e em Empresas do Setor de Minérios e Derivados do Petróleo do
Estado do Rio de Janeiro, situada a rua francisco portela QD 62 LT 36 -
Jardim Gramacho, Duque de Caxias - RJ, para composição do conselho
administração, conselho fiscal e seus respectivos suplentes, art.97, fi-
cando aberto o prazo de 08(oito dias), a partir de 10/05/2021 até 17/05/
2021, para os 20 cooperados em condições de se candidatar e manifes-
tar registro de chapas,conforme  art.64 a 66, 70 a 78 do Estatuto Social.
o requerimento será feito na secretária da entidade no horário das 9h00
às 17h00, para  atendimento, prestação de informações concernentes ao
processo eleitoral. A impugnação de  candidatura deverá ser feita no
prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação nominal das chapas
registradas. Duque de Caxias,05 de maio de 2021.

Vitor Hugo Barreto Cabral, Presidente

Número de ações locatícias 
sobe 14,7% em São Paulo

Consumo em restaurantes recuou 34,2%  
em março com novas restrições

O consumo em res-
taurantes, bares, 
lanchonetes e pa-

darias registrou queda de 
34,2% em março, é o que 
apontam os índices divulga-
dos pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas 
(Fipe), em parceria com a 
bandeira Alelo. Os dados, 
calculados a partir da com-
paração com o mesmo perí-
odo de 2019, mostram que, 
em contraponto, os super-
mercados continuam apre-
sentando números positi-
vos com aumento de 7,3% 
no valor gasto.

Os Índices de Consu-
mo em Restaurantes (ICR) 
mostram ainda uma retra-
ção de 49,5% na quantidade 
de vendas, impacto ainda 
maior que o observado em 
fevereiro (-42%). Somado 

a isso, o número de esta-
belecimentos comerciais 
que efetivaram transações 
também foi inferior ao ob-
servado no mesmo mês de 
2019 (-4,7%).

Em relação aos Índices 
de Consumo em Supermer-
cados (ICS), os dados de 
março indicam que o seg-
mento encerrou o período 
com uma queda de 11,9% 
na quantidade de vendas, 
tendo como base o mesmo 
período de 2019. Já o nú-
mero de estabelecimentos 
que realizaram pelo menos 
uma venda registou alta de 
6,4%.

Segundo os pesquisa-
dores da Fipe, ao analisar 
os últimos resultados, é 
possível notar que o com-
portamento positivo do 
consumo em supermer-

cados repercute o padrão 
já observado em períodos 
de agravamento da pande-
mia, com aumento do va-
lor gasto e do número de 
estabelecimentos que efe-
tivaram vendas, em parale-
lo à redução no volume de 
transações.

Vale destacar que os Ín-
dices de Consumo em Su-
permercados (ICS) acom-
panham as transações 
realizadas em estabeleci-
mentos como supermerca-
dos, quitandas, mercearias, 
hortifrútis, sacolões, en-
tre outros; e os Índices de 
Consumo em Restaurantes 
(ICR) apontam a evolução 
do consumo de refeições 
prontas em estabelecimen-
tos como restaurantes, ba-
res, lanchonetes, padarias, 
além de serviços de entrega 

(delivery) e retirada em bal-
cão/para viagem (pick-up). 
A escolha do ano de 2019 
para o cálculo dos impactos 
do consumo se dá pelo fato 
de que esse ano foi a última 
referência completa de um 
período dentro da norma-
lidade da atividade econô-
mica, que ocorreu antes da 
pandemia.

Em termos regionais, a 
análise dos resultados revela 
que os efeitos da Covid-19 
se estenderam para todo o 
país, com intensidade variá-
vel segundo a aceleração ou 
desaceleração da pandemia 
em cada localidade, bem 
como o maior ou menor ri-
gor das medidas restritivas 
impostas pelos governos 
estaduais e municipais so-
bre a operação dos estabe-
lecimentos.

Levantamento reali-
zado pelo Secovi-
-SP no Tribunal 

de Justiça do Estado de 
São Paulo mostra que, em 
março, foram protocoladas 
1.250 ações judiciais rela-
cionadas ao mercado de 
locação, um aumento de 
14,7% em comparação a fe-
vereiro, quando foram ajui-
zadas 1.090 ações na capital 
paulista. Em relação a mar-
ço do ano passado (1.211 
ações), houve alta de 3,2%.

Segundo o advogado Ja-
ques Bushatsky, diretor de 

Legislação do Inquilinato 
do SecoviSP, a proporção 
de ações de despejo por fal-
ta de pagamento remanesce 
semelhante a de meses an-
teriores. “Deve ser obser-
vada a ínfima quantidade de 
ações de natureza diversa, o 
que retrata estatisticamente 
que são poucos os debates 
judiciais sobre reajustes ou 
fixações de aluguel. Os con-
tratantes continuam se ajus-
tando e negociando direta-
mente”, diz Bushatsky.

De acordo com o Secovi-
-SP, as ações por falta de 

pagamento de aluguel tota-
lizaram 1.056 ações (84,5% 
do total). As ações ordiná-
rias, relativas à retomada de 
imóvel para uso próprio, de 
ascendente ou descendente, 
reforma ou denúncia vazia, 
contabilizaram 108 proces-
sos (8,6%). As ações para 
renovação compulsória de 
contratos comerciais com 
prazo de cinco anos res-
ponderam por 73 processos 
(5,8%) e, as consignatórias, 
quando há discordância de 
valores de aluguéis, motiva-
ram 13 processos (1%).

Segundo a entidade, o 
total de ações acumuladas 
no primeiro trimestre des-
te ano foi de 3.093 pro-
cessos, uma diminuição de 
9,9% diante do acumulado 
no período anterior, com 
3.434 processos. Entre abril 
de 2020 e março de 2021, 
foram registradas 12.848 
ações locatícias, um recuo 
de 15,9% diante do acumu-
lado no período anterior 
(abril de 2019 a março de 
2020), quando ingressaram 
15.282 ações nos fóruns da 
Capital.
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COI – CLÍNICAS ONCOLÓGICAS INTEGRADAS S.A. - CNPJ nº 
39.086.160/0001-30 - NIRE: 33.3.0028802-3 - ATA DA REUNIÃO DE 

DIRETORIA REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021
1. Data, Horário e Local: Às 08:00 horas do dia 22 de fevereiro de 2021, na 
sede do COI – Clínicas Oncológicas Integradas S.A. (“Companhia”), locali-
zada na Avenida das Américas, nº 6.205, loja E, salas 208 e 302, Barra da 
Tijuca, CEP: 22793-080, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Presença: 
Presentes os Diretores da Companhia, Sr. Marco Aurélio de Alvim Costa 
– Diretor Superintendente; e Sr. Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Dire-
tor sem Designação Específica. 3. Mesa: Presidente: Sr. Marco Aurélio de 
Alvim Costa; e Secretário: Ricardo Hajime Yoshio Watanabe. 4. Ordem do 
Dia:  4.1. Aprovar alteração de endereço e de atividades de filiais da Com-
panhia; 4.2. Aprovar a abertura de filial da Companhia; e 4.2. Consolidar 
a lista contendo a sede e todas as filiais da Companhia. 5. Deliberações:  
5.1. Os Diretores, de comum acordo, resolvem aprovar a alteração do 
endereço e das atividades da filial inscrita no CNPJ n° 39.086.160/0015-
36, que passará da Rua Bambina, 98, 2º e 4º andares, parte, Botafogo,  
CEP 22251-050 - Rio de Janeiro/RJ para a Avenida das Américas, nº 
6.205, sala 214, Barra da Tijuca, CEP 22793-080 – Rio de Janeiro/RJ, e 
terá a inclusão das atividades de serviço de quimioterapia, atividade mé-
dica ambulatorial com recursos para realização de exames complementa-
res, atividade médica ambulatorial com recursos para realização de pro-
cedimentos cirúrgicos, conforme abaixo: FILIAL: Avenida das Américas, nº 
6.205, sala 214, Barra da Tijuca, CEP 22793-080 – RIO DE JANEIRO/RJ;  
CNPJ: 39.086.160/0015-36; NIRE: 3390136837-4; ATIVIDADE LOCAL: 
Serviço de quimioterapia; Biópsias guiadas; Atividade médica ambulato-
rial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos e exames 
complementares. 5.2. Ato contínuo, os Diretores, de comum acordo, resol-
vem aprovar a alteração do endereço e das atividades da filial inscrita no  
CNPJ n° 39.086.160/0013-74, que passará da Avenida das Americas, 
nº 4200, Bloco 3, 1º Andar (Parte), Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ,  
CEP: 22640-907 para a Rua Conde de Bonfim, nº 475, Tijuca, Rio de Ja-
neiro/RJ, CEP: 20520-055, e terá a inclusão das atividades de serviço de 
quimioterapia e atividade médica ambulatorial restrita a consultas, conforme 
abaixo descrito: FILIAL: Rua Conde de Bonfim, nº 475, Tijuca, Rio de Janei-
ro/RJ, CEP: 20520-055 -  RIO DE JANEIRO/RJ; CNPJ: 39.086.160/0013-74;  
NIRE: 3390136835-8; ATIVIDADE LOCAL: Serviços de quimioterapia; e 
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas. 5.3. Os Diretores, de 
comum acordo, resolvem, ainda, abrir filial à Rua Ana Neri, 190 - Jardim 
Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias - RJ, 25070-420 com as se-
guintes atividades locais: Serviços de quimioterapia, que abrange o ser-
viço de imunoterapia e atividade médica ambulatorial com recursos para 
realização de procedimentos cirúrgicos, conforme abaixo descrito: FILIAL: 
Rua Ana Neri, 190 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto, CEP 25070-420 – DU-
QUE DE CAXIAS/RJ; ATIVIDADE LOCAL: Serviços de quimioterapia, que 
abrange o serviço de imunoterapia; e Atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de procedimentos cirúrgicos. 5.3. Em decorrência 
das deliberações acima, os Diretores resolvem consolidar a Iista contendo 
a sede e todas as filiais da Companhia existentes nesta data, conforme 
abaixo: 01) MATRIZ: Avenida das Américas, nº 6.205, sala 208 e 302, loja 
E, com dependência no subsolo, Barra da Tijuca, CEP 22793-080 - RIO 
DE JANEIRO/RJ; CNPJ: 39.086.160/0001-30; NIRE: 33.3.0028802-3;  
ATIVIDADE LOCAL: Prestação de serviços relacionados ao tratamento 
oncológico; prestação de serviços de internação e internação domiciliar 
(homecare); a organização e ministração de cursos na área de saúde; e 
participação em outras sociedades como acionista ou quotista; Prestação 
de serviços de Radioterapia. 02) FILIAL: Rua Lauro Muller, nº 116, salas 
706, 707, 708 – Botafogo - CEP.22290 160 - RIO DE JANEIRO/RJ (CEN-
TRO ONCOLOGICO DO RIO SUL); CNPJ 39.086.160/0003-00; NIRE: 
33.9.0096661-8; ATIVIDADE LOCAL: Prestação de serviços relacionados 
ao tratamento oncológico. 03) FILIAL: Rua da Passagem, nº 29 – Botafo-
go – CEP 22290-030 - RIO DE JANEIRO/RJ; CNPJ: 39.086.160/0008-07; 
NIRE: 33.9.0123000-3; ATIVIDADE LOCAL: Prestação de serviços relacio-
nados ao tratamento oncológico; Prestação de serviços de Radioterapia. 
04) FILIAL: Avenida Sete de Setembro, nº 179 – Icaraí – CEP 24230-251 - 
NITERÓI/RJ; CNPJ: 39.086.160/0009-98; NIRE: 33.9.0124508-6; ATIVIDA-
DE LOCAL: Prestação de serviços relacionados ao tratamento oncológico; 
Prestação de serviços de Radioterapia. 05) FILIAL: Avenida Doutor Mario 
Guimarães, nº 318, sala: 1008, 1009; Sala: 1010, 1011; Garage: 24; Gara-
ge: Rua B de Mello 2429 – Centro – CEP 26255-230 - NOVA IGUAÇU/RJ; 
CNPJ: 39.086.160/0005-64; NIRE: 33.9.0096663-4; ATIVIDADE LOCAL: 
Prestação de serviços relacionados ao tratamento oncológico. 06) FILIAL: 
Avenida Jorge Curi nº 550, Bloco C, térreo parte e 1º andar parte – Barra da 
Tijuca – CEP 22775-001 - RIO DE JANEIRO/RJ; CNPJ: 39.086.160/0012-
93; NIRE: 3390135828-0; ATIVIDADE LOCAL: Prestação de serviços rela-
cionados ao tratamento oncológico; prestação de serviços de internação e 
internação domiciliar (homecare); a organização e ministração de cursos 
na área de saúde; Prestação de serviços de Radioterapia. 07) FILIAL: Rua 
Conde de Bonfim, nº 475, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20520-055 - RIO 
DE JANEIRO/RJ; CNPJ: 39.086.160/0013-74; NIRE: 3390136835-8; ATI-
VIDADE LOCAL: Serviços de quimioterapia; e Atividade médica ambula-
torial restrita a consultas. 08) FILIAL: Avenida Jorge Curi nº 550, Bloco A, 
salas 304 a 320, Barra da Tijuca, CEP 22775-001 - RIO DE JANEIRO/RJ;  
CNPJ: 39.086.160/0014-55; NIRE 3390136836-6; ATIVIDADE LOCAL: Ati-
vidade médica ambulatorial com recursos para realização de exames com-
plementares. 09) FILIAL: Avenida das Américas, nº 6.205, sala 214, Barra da 
Tijuca, CEP 22793-080 – RIO DE JANEIRO/RJ; CNPJ: 39.086.160/0015-36;  
NIRE: 3390136837-4; ATIVIDADE LOCAL: Serviço de quimioterapia; Bióp-
sias guiadas; Atividade médica ambulatorial com recursos para realização 
de procedimentos cirúrgicos e exames complementares.10) FILIAL: Ave-
nida Jorge Curi, nº 550, Bloco A, salas 170, 221 e 222, Barra da Tijuca,  
CEP 22775-001 - RIO DE JANEIRO/RJ; CNPJ: 39.086.160/0017-06; ATIVI-
DADE LOCAL: Simples escritório de firma/administrativo. 11) FILIAL: Rua 
Ana Neri, 190 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto, CEP 25070-420 – DUQUE 
DE CAXIAS/RJ; ATIVIDADE LOCAL: Serviços de quimioterapia, que abran-
ge o serviço de Imunoterapia; e Atividade médica ambulatorial com recursos 
para realização de procedimentos cirúrgicos. 6. Encerramento Lavratura e 
Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a lavratura da 
presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Certifico 
que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 
22 de fevereiro de 2021. Mesa: Marco Aurélio de Alvim Costa – Presiden-
te e Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Secretário. Diretores presentes: 
Marco Aurélio de Alvim Costa - Diretor Superintendente; Ricardo Hajime 
Yoshio Watanabe - Diretor sem Designação Específica e Fernando Meton 
de Alencar Camara Vieira - Diretor sem Designação Específica. Jucerja nº 
4051741, em 19/04/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ: 29.435.005/0001-29 – NIRE: 33.3.0029696-4

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2021

1. Data, Hora e Local: Às 14 horas do dia 17 de fevereiro de 2021, na sede da 
Esho - Empresa de Serviços Hospitalares S.A. (“Companhia” ou “Esho”) 
localizada na Avenida Barão de Tefé, nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, 
CEP: 20.220-460, Cidade e Estado do Rio De Janeiro. 2. Presença: Presentes 
os Diretores da Companhia: Marco Aurélio de Alvim Costa – Presidente e 
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro. 3. Mesa: Presidente: 
Marco Aurélio de Alvim Costa; e Secretário: Ricardo Hajime Yoshio Watanabe. 
4. Ordem do Dia: (i) Aprovar abertura de filial da Companhia; e (ii) Consolidar 
a lista contendo a sede e todas as filiais da Companhia. 5. Deliberações 
tomadas pela unanimidade dos Diretores da Companhia: 5.1. Foi aprovada 
a abertura de filial da Companhia, conforme abaixo descrita: FILIAL: R. 
Voluntários da Pátria, nº 445, lojas 218 e 219, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP: 22270-005; Atividade Local: Atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; Atividade médica 
ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; e 
Atividade de atenção ambulatorial não especificada anteriormente. 5.2. Ato 
contínuo, em decorrência da deliberação acima, os Diretores resolvem 
consolidar a lista contendo o endereço da Matriz e de todas as filiais da 
Companhia existentes nesta data, conforme abaixo: 1) MATRIZ: Avenida 
Barão de Tefé, nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, CEP: 20.220-460, Rio 
de Janeiro, RJ; CNPJ:29.435.005/0001-29; NIRE: 333.0029696-4; Atividade 
Local: Prestação de Serviços auxiliares inclusive consultoria e assessoria 
administrativa à hospitais, clínicas, casas de saúde, centro de diagnósticos; 
atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências e atividade médica ambulatorial com recursos para 
realização de procedimentos cirúrgicos e realização de exames 
complementares. 2) FILIAL: Rua Farme de Amoedo, 86/88 Ipanema, CEP: 
22.420-020, Rio de Janeiro, RJ, Unidade Hospital Pró-Cardíaco; CNPJ: 
29.435.005/0005-52; NIRE: 33900741403; Atividade Local: Serviços Médicos 
Hospitalares com internação, serviços de radiologia e tomografia, 
hemodinâmica, emergência, UTI e centro cirúrgico. 3) FILIAL: Rua Tenente 
Possolo, nº 33, 7º andar (parte), Bairro de Fátima, CEP: 20230-160, Rio de 
Janeiro, RJ; CNPJ: 29.435.005/0011-09; NIRE: 33900741411; Atividade Local: 
Escritório de Administração. 4) FILIAL: Rua Tenente Possolo, nº 33, Térreo, 
Bairro de Fátima, CEP: 20230-160, Rio de Janeiro, RJ; CNPJ: 29.435.005/0023-
34; NIRE: 33900741438; Atividade Local: Consultório médico de especialidades 
sem atendimento de urgência e simples escritório de firma com sede fora do 
Município. 5) FILIAL: Rua Martiniano de Carvalho, nºs 671/ 689, 701 e 741, 
esquina da Rua Pio XII nºs 148 e 152 (parte), Bairro Liberdade, CEP: 01321-
001, São Paulo, SP, Unidade Hospital Paulistano; CNPJ: 29.435.005/0026-87; 
NIRE: 35902983791; Atividade Local: Serviços Médicos Hospitalares.  
6) FILIAL: Rua Ana Néri,190, Bairro 25 de Agosto, CEP: 25070-420, Duque de 
Caxias, RJ, Unidade Hospital Mario Lioni; CNPJ: 29.435.005/0034-97; NIRE: 
33900745689; Atividade Local: Serviços Médicos Hospitalares. 7) FILIAL: Rua 
Barão de Tefé, Lote 26, Quadra 59, Lojas A, B, C e apt. 301, Bairro 25 de 
Agosto, CEP: 25075-100, Duque de Caxias, RJ, Unidade Hospital Mario Lioni; 
CNPJ: 29.435.005/0038-10; NIRE: 33900759809; Atividade Local: Atividade 
médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, 
serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto 
tomografia e simples escritório. 8) FILIAL: Rua Ana Neri, nº 245, Bairro 25 de 
Agosto, CEP: 25070-420, Duque de Caxias, RJ, Unidade Hospital Mario Lioni; 
CNPJ: 29.435.005/0036-59; NIRE: 33900759817; Atividade Local: Filial 
administrativa e simples escritório. 9) FILIAL: Avenida Vereador Abel Ferreira 
S/Nº, Lote 18 à 35, Quadra 36, Jardim Anália Franco, CEP- 03340-000, São 
Paulo, SP; CNPJ: 29.435.005/0045-40; NIRE: 35903829842; Atividade Local: 
Serviços Médicos Hospitalares. 10) FILIAL: ST SEP/SUL - EQ 710/910, s/nº, 
conjunto B, Bloco I e II, Asa Sul, CEP: 70390108, Brasília, DF, Unidade Hospital 
Alvorada Brasília; CNPJ: 29.435.005/0046-20; NIRE: 53900287229; Atividade 
Local: Serviços Médicos Hospitalares. 11) FILIAL: Rua Dona Mariana, nºs 217/ 
219 - 223, Botafogo, CEP: 22.280-020, Rio de Janeiro, RJ, Unidade Hospital 
Pró-Cardíaco; CNPJ: 29435005/0051-98; NIRE: 33901116294; Atividade 
Local: Atendimento médico hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências. 12) FILIAL: Rua Mena Barreto, nº 29, Botafogo, 
CEP: 22.271-100, Rio de Janeiro, RJ, Americas Serviços Médicos | Centro 
Médico; CNPJ: 29435005/0048-92; NIRE: 33901120496; Atividade Local: 
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares. 13) FILIAL: Rua General Polidoro, nº 196, Loja Botafogo, 
CEP: 22.280-004, Rio de Janeiro, RJ, Unidade Hospital Pró-Cardíaco; CNPJ: 
29.435.005/0093-47; NIRE: 33901120518; Atividade Local: Filial Administrativa. 
14) FILIAL: Rua General Polidoro, nº 201, Botafogo, CEP: 22.280-004, Rio de 
Janeiro, RJ, Unidade Hospital Pró-Cardíaco; CNPJ: 29435005/0049-73; NIRE: 
33901120534; Atividade Local: Estacionamento. 15) FILIAL: Rua General 
Polidoro, nº 184, Botafogo, CEP: 22.280-004, Rio de Janeiro, RJ, Unidade 
Hospital Pró-Cardíaco; CNPJ: 29.435.005/0092-66; NIRE: 33901120542; 
Atividade Local: Assistência Médica com Internação. 16) FILIAL: Rua Dona 
Mariana, nº 186, Botafogo, CEP: 22.280-020, Rio de Janeiro, RJ, Unidade 
Hospital Pró-Cardíaco; CNPJ: 29435005/0050-07; NIRE: 33901120551; 
Atividade Local: Medicina do Trabalho, filial administrativa e simples escritório. 
17) FILIAL: Rua Voluntários da Pátria, nº 435, Entrada Supl. pela Rua Capitão 
Salomão, nº27 Botafogo, CEP: 22.270-000, Rio de Janeiro, RJ, Hospital e 
Maternidade Santa Lúcia; CNPJ: 29435005/0052-79; NIRE: 33901116286; 
Atividade Local: Atendimento médico hospitalar, exceto pronto-socorro e 
unidades para atendimento a urgências. 18)  FILIAL: ST SEPS, 710/910, Bloco 
A, Salas 201, 202, 203 e 204, Edifício Vital Brasília, Asa Sul, CEP: 70.390-108, 
Brasília, DF; CNPJ: 29.435.005/0064-02; NIRE: 5390030234-1; Atividade 
Local: Serviços Médicos de atendimento ambulatorial restrito a consultas. 19) 
FILIAL: Av. das Indústrias, nº 1.974, térreo, Cidade Industrial de Curitiba, CEP:  
81310-060, Curitiba, PR, Unidade Hospital Vitória; CNPJ: 29.435.005/0056-
00; NIRE: 41901240935; Atividade Local: Atividade de Atendimento Hospitalar, 
exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; Atividade 
Médica Ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; 
Atividade Médica Ambulatorial com recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos; Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas; Atividade de 
Odontologia; Atividade de Atendimento em prontos-socorros e unidades 
hospitalares para atendimento a urgências; Serviços de Diagnósticos por 
Imagem sem uso de radiação ionizantes, exceto ressonância magnética; 
Atividade de Infraestrutura de apoio e assistência a pacientes no Domicilio. 20) 
FILIAL: Rua Senador Accioly Filho, nº 1000 (térreo - parte), Cidade Industrial 
de Curitiba, CEP: 81310-000, Curitiba, PR; CNPJ: 29.435.005/0065-93; NIRE: 
41901240943; Atividade Local: Almoxarifado Geral de Recepção e Distribuição 
de Materiais de Expedientes, Higiene e Limpeza, Produtos Médicos 
Hospitalares de Materiais de Consumo Próprio. 21) FILIAL: Rua Jardim 
Botânico, nº 660, parte, Jardim Botânico, CEP: 22.461-000, Rio de Janeiro, RJ; 
CNPJ: 29435005/0053-50; NIRE: 33901151855; Atividade Local: Atividades 
hospitalares, ambulatórios, internamentos, intervenção cirúrgicas, pronto 
atendimento de emergência, apoio diagnósticos, centro de referência médica, 
serviços de radiologia, laboratórios de análise clínicas (com uso e sem uso de 
ionizantes), diagnóstico por imagem e diagnóstico por registro gráfico. 22)  
FILIAL: Rua Bambina, nº 98, Botafogo, CEP: 22.251-050, Rio de Janeiro, RJ 
(Hospital higi); CNPJ: 29.435.005/0061-60; NIRE: 3390116900-2; Atividade 
Local: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades 
para atendimento a urgências. 23)  FILIAL: Rua Bambina, nº 110, casa 8, 
Botafogo, CEP: 22.251-050, Rio de Janeiro, RJ, (Hospital Samaritano); CNPJ: 
29.435.005/0058-64; NIRE: 33901169011; Atividade Local:  Atividades de 
atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a 
urgências. 24)  FILIAL: Rua Assunção, nº 401, Botafogo, CEP: 22.251-030, 
Rio de Janeiro, RJ (Hospital Samaritano); CNPJ: 29.435.005/0063-21; NIRE: 
33901169029; Atividade Local: Atividades de atendimento hospitalar, exceto 
pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências. 25)  FILIAL: Rua 
Bambina, nº 108 (interligado à Rua Bambina, nº 98), Botafogo, CEP: 22.251-
050, Rio de Janeiro, RJ, (Hospital Samaritano); CNPJ: 29.435.005/0060-89; 
NIRE: 33901169004; Atividade Local: Atividades de atendimento hospitalar, 
exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências. 26) FILIAL: 
Rua Assunção, nº 365 (interligado à Rua Bambina, nº 98), Botafogo, CEP: 
22.251-030, Rio de Janeiro, RJ (Hospital Samaritano); CNPJ: 29.435.005/0062-
40; NIRE: 33901169053; Atividade Local: Atividades de atendimento hospitalar, 
exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências. 27) FILIAL: 
Av. Amaro Cavalcanti, nº 495, antigo nº 195, Freguesia do Engenho Novo, 
CEP: 20.735-040, Rio de Janeiro, RJ (Hospital Pasteur); CNPJ: 
29.435.005/0057-83; NIRE: 33901159317; Atividade Local: Atividades de 
atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a 
urgências. 28) FILIAL: Rua Marechal Niemeyer, nº 20, Botafogo, CEP 22.251-
060, Rio de Janeiro, RJ; CNPJ: 29.435.005/0059-45; NIRE: 33901169037; 
Atividade Local: Escritório Administrativo. 29) FILIAL: Rua Farme de Amoedo, 
nº 82- A Ipanema, CEP: 22.420-020, Rio de Janeiro, RJ, Unidade Hospital 
Totalcor; CNPJ: 29.435.005/0067-55; NIRE: 33901237091; Atividade Local: 
Atividades administrativas e serviços complementares, serviços de escritório, 
de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às 
empresas, outras atividades de serviços prestados principalmente às 
empresas. 30) FILIAL: Rua Maestro Cardim, nº 343, complemento: 5º e 6º, 
Liberdade, CEP: 01.323-000, São Paulo, SP; CNPJ: 29.435.005/0069-17; 

NIRE: 35904622478; Atividade Local: Escritório Administrativo. 31) FILIAL: 
Alameda Santos, nº 764, Cerqueira Cesar, CEP 01.418-100, São Paulo, SP, 
Americas Medicina e Saúde; CNPJ: 29.435.005/0072-12; NIRE: 35904629391 
Atividade Local: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e 
unidades para atendimento a urgências; Serviços de quimioterapia; 
Laboratórios clínicos; Serviços de tomografia; Serviços de diagnóstico por 
imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; Serviços de 
ressonância magnética; Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de 
radiação ionizante, exceto ressonância magnética; Serviços de diagnóstico 
por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos; Serviços de 
radioterapia; Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de 
procedimentos cirúrgicos; Pesquisa e desenvolvimento experimental em 
ciências físicas e naturais; Pesquisa e desenvolvimento experimental em 
ciências sociais e humanas. 32) FILIAL: Rua República do Líbano, nº 747, 
térreo e primeiro pavimento, Meireles, CEP: 60.160-140, Fortaleza, CE 
(Unidade Monte Klinikum Diagnostico); CNPJ: 29.435.005/0075-65; NIRE: 
23900546181; Atividade Local: Serviços de diagnóstico por imagem com uso 
de radiação ionizante, serviços de tomografia, serviços de diagnóstico por 
registro gráfico – ECG, EEG e outros exames análogos e serviços de 
ressonância magnética. 33) FILIAL: Rua República do Líbano, nº 747, 
Meireles, CEP: 60.160-140, Fortaleza, CE (Unidade Hospital Monte Klinikum); 
CNPJ: 29.435.005/0074-84; NIRE: 23900544332; Atividade Local: Serviços 
Médicos Hospitalares com internação e atendimento de urgência, serviços de 
diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia. 34) 
FILIAL: Rua República do Líbano, nº 747, Sala 16, Meireles, CEP: 60.160-140, 
- Fortaleza, CE (Unidade Monte Klinikum – Diagnóstico por imagem); CNPJ: 
29.435.005/0076-46; NIRE: 23900547137; Atividade Local: Serviços de 
diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia. 35) 
FILIAL: Rua Bambina, nº 91 e 93, Botafogo CEP: 22.251-050, Rio de Janeiro, 
RJ; CNPJ: 29.435.005/0073-01; NIRE: 3390128786-2; Atividade Local: 
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto 
tomografia, atividade médica ambulatorial com recursos para realização de 
procedimentos cirúrgicos. 36) FILIAL: Av. Alberto Augusto Alves, N° 303, Vila 
Andrade, CEP: 05.724-030, São Paulo, SP; CNPJ: 29.435.005/0077-27; NIRE: 
35904828700; ATIVIDADE LOCAL: Simples escritório de firma/administrativo. 
37) FILIAL: Av. D. Pedro II nº 2814, Bairro Campestre, CEP: 09080-111 Santo 
Andre, SP; CNPJ: 29.435.005/0078-08; NIRE: 35904828718; ATIVIDADE 
LOCAL: Simples escritório de firma/administrativo. 38) FILIAL: Rua Monsenhor 
de Paula Rodrigues, nº 193 (Parte), Bairro Vila Belmiro, CEP 11.075-350, 
Santos, SP (Americas Oncologia); CNPJ: 29.435.005/0080-22; NIRE: 
35904881261; Atividade Local: Serviços de Quimioterapia; Serviços de 
tomografia; Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, 
exceto tomografia; Serviços de radioterapia; e Atividade médica ambulatorial 
com recursos para realização de exames complementares. 39) FILIAL: Rua 
Melvin Jones, 100, complemento 90, Jardim Modelo, Arujá, CEP 07401-305, 
São Paulo, SP (Hospital AMA); CNPJ: 29.435.005/0081-03; NIRE: 
35904993212; Atividade Local: Atendimento hospitalar. 40) FILIAL: Rua Barão 
de Mauá, 100 (parte) térreo, Centro, Guarulhos, CEP 07.012-040, São Paulo, 
SP (Hospital Carlos Chagas); CNPJ: 29.435.005/0082-94; NIRE: 35904993221; 
Atividade Local: Atendimento hospitalar.  41) FILIAL: Avenida Esperança, 400 
(parte) Centro, Guarulhos, CEP 07095-005, São Paulo, SP (Hospital Next); 
CNPJ: 29.435.005/0083-75; NIRE: 35904993239; Atividade Local: Atendimento 
hospitalar.  42) FILIAL: Rua José Geraldo Cerebino Christoforo, nº 175, Parque 
Santa Cândida, CEP 13087-567, Campinas, SP (Hospital Madre Theodora 
Campinas); CNPJ: 29.435.005/0084-56; NIRE: 35905009478; Atividade Local: 
Atendimento Hospitalar. 43) FILIAL: Avenida Vereador Abel Ferreira, 1844 – 
Salas 04, 11 a 19, 21 a 29, 110 a 116 e 210 a 216, Vila Regente Feijó, CEP 
03340-000, São Paulo, SP; CNPJ: 29.435.005/0087-07; NIRE: 35905028553; 
Atividade Local: Pronto atendimento e atividade ambulatorial com recursos 
para a realização de exames de diagnósticos por imagem, sem internação. 44) 
FILIAL: Rua Voluntários da Pátria, 435, 1º andar (parte), Botafogo, CEP 
22.270-005, Rio de Janeiro, RJ; CNPJ: 29.435.005/0091-85; NIRE: 
33901360411; Atividade Local: Atividades de ensino e treinamento. 45) FILIAL: 
Rua Voluntários da Pátria, 435, 8º andar (parte), Botafogo, CEP 22.270-005, 
Rio de Janeiro, RJ; CNPJ: 29.435.005/0090-02; NIRE: 33901360420; Atividade 
Local: Atividades administrativas. 46) FILIAL: Avenida Vereador Abel Ferreira, 
S/N, Lote 18 a 35 Quadra 36, parte, Vila Regente Feijó, CEP 03340-000, São 
Paulo, SP; CNPJ: 29.435.005/0089-60; NIRE: 35905055399; Atividade Local: 
Atividades de ensino e treinamento. 47) FILIAL: Rua Melvin Jones nº 208, 
Centro, CEP 07401-305, Arujá, SP; CNPJ: 29.435.005/0095-09; NIRE: 
35905193554; Atividade Local: Serviços Médicos de atendimento ambulatorial 
restrito a consultas. 48) FILIAL: Rua Sebastião Ferreira dos Santos, nº 121, 
Centro, CEP 08570-060, Itaquaquecetuba, SP; CNPJ: 29.435.005/0096-90; 
NIRE: 35905193562; Atividade Local: Atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; Atividade médica 
ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; 
Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto 
ressonância magnética; Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, 
EEG e outros exames análogos; Serviços de diagnóstico por imagem com uso 
de radiação ionizante, exceto tomografia. 49) FILIAL: Avenida Guarulhos, nº 
34, CEP 07023-000, Guarulhos, SP; CNPJ: 29.435.005/0094-28; NIRE: 
35905193546; Atividade Local: Atividades de serviços de complementação 
diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente. 50) FILIAL: Rua 
São José nº 1.979, Lagoa Nova, CEP 59063-150, Natal, RN; CNPJ: 
29.435.005/0098-51; NIRE: 24900293373; Atividade Local: Atividade de 
atendimento Médico-Hospitalar; Pronto-Socorro para o atendimento de 
Urgências e Emergências; Atividade médica Ambulatorial com recursos para 
exames e tratamentos complementares; Recursos para Procedimentos 
Cirúrgicos; Serviços de Diagnósticos por Imagem; Laboratórios de Análises 
Clínicas e Patológicas e Recursos para atendimentos em Unidades de Terapia 
Intensiva. 51) FILIAL: Rua Conselheiro Brotero, nº 1486, Santa Cecilia, CEP 
01232-010, São Paulo, SP; CNPJ: 29.435.005/0099-32; NIRE: 35905278304; 
Atividade Local: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e 
unidades para atendimento a urgências; Atividades de atendimento em pronto-
socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; Atividade 
médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos; Laboratórios clínicos; Serviços de diálise e nefrologia; Serviços de 
tomografia; Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, 
exceto tomografia; Serviços de ressonância magnética; Serviços de diagnóstico 
por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; 
Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames 
análogos; Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros 
exames análogos; Serviços de quimioterapia; Serviços de radioterapia; e 
Serviços de hemoterapia. 52) FILIAL: Rua Mena Barreto, nº 29, parte, 
Botafogo, CEP: 22.271-100, Rio de Janeiro, RJ, Americas Serviços Médicos | 
Centro Médico; CNPJ: 29.435.005/0100-00; Atividade Local: Atividade médica 
ambulatorial com recursos para realização de exames complementares. 53) 
FILIAL: Rua Tupi, nº 535, Santa Cecília, CEP 01232-011, São Paulo, SP; 
CNPJ:  29.435.005/0103-53; Atividade Local: Atividade Médica Ambulatorial 
com recursos para realização de exames complementares; Serviços 
Combinados de escritório e apoio administrativo; Prestação de serviços de 
Laboratório Clínicos/Postos de Coleta Laboratorial. 54) FILIAL: Avenida Barão 
de Tefé, nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, CEP: 20.220-460, Rio De 
Janeiro, Rio de Janeiro; CNPJ: 29.435.005/0104-34; Atividade Local: 
Atividades de apoio à gestão de saúde. 55) FILIAL: Rua Sérgio Severo, 2002, 
Lagoa Nova, CEP: 59.063-380, Natal/RN; CNPJ: 29.435.005/0105-15. 
Atividade Local: Atividade médica ambulatorial c/ recursos realização de 
exames; Serviço de quimioterapia; Laboratórios clínicos; Laboratórios de 
anatomia patológica e citológica; Serviço de diagnóstico por imagem sem uso 
de radiação ionizante; e Serviço de diagnóstico por imagem com uso de 
radiação ionizante. 56) FILIAL: Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos n° 105, 
6° ao 21° andares, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila Francisco, CEP 
04711-904, São Paulo, SP. CNPJ: 29.435.005/0106-04; Atividade Local: 
Prestação de Serviços auxiliares inclusive consultoria e assessoria 
administrativa à hospitais, clínicas, casas de saúde, centro de diagnósticos; 
atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências e atividade médica ambulatorial com recursos para 
realização de procedimentos cirúrgicos e realização de exames 
complementares. 57) FILIAL: Rodovia Presidente Dutra, 25.551, KM 188 
Sentido Rio de Janeiro – Queimados – Queimados/RJ; CNPJ: 29.435.005/0107-
87; Atividade Local: Atividades de depósito fechado próprio para 
armazenamento de material de almoxarifado, papelaria, produtos de higiene, 
material médico e medicamento. 58) FILIAL: R. Voluntários da Pátria, nº 445, 
lojas 218 e 219, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22270-005; Atividade 
Local: Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de 
procedimentos cirúrgicos; Atividade médica ambulatorial com recursos para 
realização de exames complementares; e Atividade de atenção ambulatorial 
não especificada anteriormente. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação 
da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para 
lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida, aprovada e 
assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2021. Mesa: 
Marco Aurélio de Alvim Costa – Presidente e Ricardo Hajime Yoshio Watanabe 
– Secretário.  Diretores:  Marco Aurélio de Alvim Costa – Presidente e Ricardo 
Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro. JUCERJA nº 33901818990, em 
12/04/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ECIA-IRMÃOS ARAUJO ENGENHARIA, COMÉRCIO S/A
CNPJ/MF nº 33.503.251/0001-48 - NIRE nº 33.3.0015817-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a sua AGO a realizar-se no dia 
24/05/2021 as 9:00 hs na sede social da Cia. localizada na Rua Gal Ivan 
Raposo, 431 pte, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,RJ, a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as 
demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 
31/12/2020. b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício 
c) Fixação da remuneração da Diretoria para o exercício de 2021. Encontra-
se a disposição dos Srs. Acionistas, na sede da Cia., os documentos a que se 
refere o art. 133 da Lei 6.404/1976. 

Otávio Azevedo de Araújo. Diretor. 

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. 
Cia Aberta. CNPJ 00.743.065/0001-27. NIRE 33300161899. 

Ata da Reunião do Conselho de Adm. Data, hora e local. Às 13h do dia 
25/03/2021, de forma virtual, via plataforma Teams. Presença. Gilmar Dalilo 
Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Isaac 
Berensztejn. Mesa. Presidente: Arthur Prado Silva. Secretária: Viviane Rodri-
gues. Ordem do Dia.(i) Deliberar acerca do encaminhamento à AG, do Relató-
rio da Adm, do Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores 
Independentes) e das respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações 
do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa e Notas Explicativas às Demonstra-
ções Contábeis, todos relativos ao exercício findo em 31 /12/2020, apresen-
tados pela Diretoria. (ii) Deliberar acerca da convocação da próxima AGOE da 
Cia para o dia 26/04/2021.Deliberações tomadas por unanimidade. Iniciada a 
reunião, o representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independen-
tes (“PwC”), auditor da Cia, fez uma apresentação sobre as DF relativas ao 
exercício 2020 com destaque para alguns principais assuntos de atenção da 
auditoria e esclarecendo que os procedimentos de auditoria correram de for-
ma satisfatória. Prestados os esclarecimentos acima, os conselheiros presen-
tes, por unanimidade, deliberaram:(i) Aprovar, para encaminhamento à AG, o 
Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer 
dos Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, 
as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa e Notas Explicativas às 
Demonstrações Contábeis, todos relativos ao exercício findo em 31 /12/2020, 
apresentados pela Diretoria. Aprovar, desde já, a publicação das DF comple-
tas nos jornais Monitor Mercantil e DOERJ em 26/03/2021; e,(ii) Aprovar a 
convocação da próxima AGOE da Cia para o dia 26/04/2021 às 10h, com a 
seguinte Ordem do Dia: Em AGO: (a) Apreciação do Relatório da Adm e das 
DF referentes ao exercício findo em 31 /12/2020, acompanhadas do parecer 
dos auditores independentes; (b) Apreciação do Resultado do exercício findo 
em 31 /12/2020 e destinação do Lucro Líquido do exercício; (c) Eleição dos 
membros para compor o Conselho de Adm. da Cia com mandato até a AGO 
a realizar-se em 2023; e, Em AGE: (d) Fixação da remuneração anual global 
dos administradores para o exercício social de 2021. Encerramento. Nada 
mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada 
a presente ata no livro próprio. RJ, 25/03/2021. (ass.) Presidente: Arthur Pra-
do Silva; Secretária: Viviane Rodrigues. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar 
Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Isaac Be-
rensztejn. A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. Jucerja nº 
00004059098 em 03/05/2021 - Bernardo Feijo Berwanger - Secretário Geral.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento
dos interessados, que no dia 03 de Junho de 2021, às 10:00
horas, realizará o leilão REBDETRO-PCERJ14.21 na forma on-
line, dos veículos apreendidos ou removidos,  a qualquer título e
não reclamado por seu proprietário, classificados como conser-
vados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis não
identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na  JUCERJA sob o nº 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A có-
pia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

Caixa lança campanha para  
estimular transações pelo celular

Para estimular os beneficiários 
de programas sociais a movi-
mentarem recursos pelo smar-

tphone, a Caixa Econômica Federal lan-
çou uma campanha promocional para 
estimular o uso do aplicativo Caixa 
Tem. As empresas parceiras da cam-
panha sortearão até R$ 250 mil para 
os clientes do aplicativo usarem o car-
tão de débito virtual da bandeira Visa 
em compras virtuais.

A campanha vai até 16 de setembro. 
Até lá, em cada compra realizada pelo 
cartão de débito virtual Caixa Visa, o 

consumidor concorrerá a mais de 1,4 
mil cartões pré-pagos com saldos de 
R$ 50, R$ 100 e R$ 250. A cada quatro 
compras, o cliente receberá um núme-
ro da sorte para participar de quatro 
sorteios mensais de cartões pré-pagos 
no valor de R$ 10 mil cada.

Os números da sorte também per-
mitem concorrer ao grande prêmio fi-
nal, um certificado de ouro de R$ 250 
mil. A Caixa sugere usar esse dinheiro 
na compra de uma casa e de carros 
populares.

Os clientes interessados devem se 

cadastrar na plataforma de benefícios 
Vai de Vida. A partir daí, basta fazer 
compras de qualquer valor por meio 
do cartão de débito virtual Visa, ge-
rado no Caixa Tem. O regulamento e 
os procedimentos podem ser consul-
tados no site da campanha.

A campanha foi detalhada nesta 
quinta-feira pelo presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, em transmissão ao 
vivo pela internet. Segundo ele, o apli-
cativo Caixa Tem ajuda na inclusão di-
gital e na bancarização de milhões de 
brasileiros em situação vulnerável. 
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PRS XXIV INCORPORADORA S.A.
CNPJ/ME 13.334.755/0001-74 - NIRE Nº 33.3.0030907-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. A 
Administração da PRS XXIV Incorporadora S.A., sociedade anônima com 
sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Urquiza nº 
132 - parte - Leblon - RJ, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.334.755/0001-74, 
registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.3.0030907-1, vem, nos termos do art. 
124 da Lei nº 6.404/76, convocar os acionistas da Companhia para reunirem-se 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), a se realizar 
em 17 de Maio de 2021, às 09:00 horas na sede social da sociedade, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Examinar e deliberar sobre as 
contas dos administradores referentes aos exercícios sociais encerrados em 
31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020; II - Deliberar a destinação 
do resultado do exercício encerrado em 31.12.2019; III - Deliberar a destinação 
do resultado do exercício encerrado em 31.12.2020; IV - Deliberar a fixação da 
remuneração global anual dos administradores nos exercícios de 2019 e 2020, 
V - Deliberar a eleição dos Srs. Rafael Lahmeyer de Siqueira, na qualidade de 
Diretor indicado pela acionista Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. 
e Andre Franco Zukerman na qualidade de Diretor indicado em conjunto pelos 
acionistas PRS Incorporadora S.A. e RCC Empreendimentos e Participações 
Ltda, para composição da Diretoria da Companhia; VI - Deliberar o resgate de 
parte das ações preferenciais emitidas pela Companhia e de propriedade da 
acionista Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., de acordo com as 
disposições do Acordo de Acionistas, e VII - Ratificar o voto da Companhia na 
deliberação de redução de capital da investida PRS XXII Incorporadora Ltda. 
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2021. PRS XXIV Incorporadora S.A. - Sergio 
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães; Patricia Conde Caldas Kohn.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 10 de Junho de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO-PCERJ15.21 na forma on-line e
Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer
título e não reclamado por seu proprietário, classificados como
conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis
não identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o nº 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A có-
pia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/ME nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.300.285.288

Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 24 de fevereiro de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 24/02/2021, às 17:30 horas, no Município de 
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de Novembro, nº 4, salas 901, 
902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação, nos termos do § 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Autopista 
Fluminense S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: 
Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno – Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. 
4. Ordem do Dia: 4.1. Manifestar-se sobre o relatório de Administração, sobre 
as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, as quais se encontram 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 4.2. Deliberar sobre 
a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2020; e 4.3. 
Convocar a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para 
fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispõe o Artigo 142, inciso 
IV, ambos da Lei nº 6.404/76. 5. Deliberações: Os Conselheiros, por una-
nimidade, deliberaram o que segue: 5.1. Foram aprovadas, sem quaisquer 
emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório da Administração 
e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2020, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores inde-
pendentes da Companhia. Tais documentos foram autenticados pela mesa 
e arquivados na Companhia como Doc. nº 01, e deverão ser submetidos à 
Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação; 
5.2. Tendo em vista a não apuração de resultado positivo no exercício social 
encerrado em 31/12/2020, conforme consta das Demonstrações Financeiras 
e respectivas notas explicativas anteriormente aprovadas, a Companhia 
não constituirá reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 
e tampouco distribuirá dividendos aos seus acionistas; 5.3. Foi aprovada a 
convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia 
para o dia 30/04/2021, às 13:30 horas, no Município de Niterói, Estado do 
Rio de Janeiro, na Rua XV de Novembro, nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, 
Bloco 2, Centro; e 5.4. Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de 
sumário, nos termos do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, 
que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. Juan Gabriel Lopez 
Moreno e a Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Conselheiros: Sr. Andre Dorf, 
Marco Antonio Giusti e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. Niterói, 24/02/2021. 
“Confere com a original lavrada em livro próprio”. Ass.: Flávia Lúcia Mattioli 
Tâmega – Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico 
o arquivamento em 28/04/2021 sob o nº 00004056718 e demais constantes do 
termo de autenticação. Protocolo 00-2021/109940-6 de 27/04/2021. Bernardo 
Feijó Sampaio Berwanger – Secretário Geral.

TERMINAL DE COMBUSTÍVEIS MARÍTIMOS DO AÇU LTDA. 
CNPJ/ME nº 39.485.999/0001-41 / NIRE nº 33.2.1112756-3

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. NFX Combustíveis 
Marítimos Ltda., sociedade limitada, CNPJ/ME nº 18.459.798/0001-08, 
com sede na Av. Atlântica, nº 1.130, 6º andar (parte), Copacabana, RJ/RJ, 
CEP 22021-000, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social, 
registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 
nº332.0953779-2, por Rafael Moulin Pinheiro, brasileiro, casado, engenhei-
ro, CI nº 107544645, IFP/RJ, CPF/ME nº 076.494.707-92, com endereço na 
Av. Atlântica, nº 1.130, 6º andar (parte), Copacabana, RJ/RJ, CEP 22021-
000 e Fábio Lopes da Costa Werneck, brasileiro, divorciado, contador, CI 
nº 07811555-7, IFP/RJ, CPF/ME nº 010.331.087-82, com endereço na Av. 
Atlântica, nº 1.130, 6º andar (parte), Copacabana, RJ/RJ, CEP 22021-000,
Na qualidade de único sócio da TERMINAL DE COMBUSTÍVEIS MARÍTI-
MOS DO AÇU LTDA., sociedade empresária unipessoal limitada, com sede 
na Av. Atlântica, nº 1.130, 6º andar (parte), Copacabana, RJ/RJ, CEP 22021-
000, CNPJ/ME nº 39.485.999/0001-41, neste ato representada nos termos 
de seu Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro sob o NIRE nº 33.2.1112756-3, por Rafael Moulin Pinheiro e Fábio 
Lopes da Costa Werneck, devidamente qualificados acima (“Sociedade”), 
Resolve alterar o Contrato Social da Sociedade pela segunda vez, nos termos 
da Lei n° 10.406/02 (“Código Civil”), nos seguintes termos e condições: 1. Re-
dução de Capital: 1.1 Neste ato, o único sócio decide reduzir o capital social 
da Sociedade, de R$ 114.044.000,00, dividido em 114.044.000,00 quotas iguais, 
com valor nominal de R$ 1,00 cada, livres e desembaraçadas de ônus, para 
R$ 1.000,00, divididos em 1.000 quotas iguais, com valor nominal de R$ 1,00 
cada, livres e desembaraçadas de ônus, totalmente subscritas e integralizadas 
à vista pelo único sócio da Sociedade, dispensando-se as prestações ainda de-
vidas, nos termos do art. 1082, inciso II, e do art. 1.084 do Código Civil. 1.2 
Em razão da redução de capital acima, a Cláusula 5a do Contrato Social da 
Sociedade passa a viger com a seguinte redação: Cláusula 5a. O capital social 
da Sociedade é de R$ 1.000,00, divididos em 1.000 quotas iguais, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada, livres e desembaraçadas de ônus, totalmente subs-
critas e integralizadas à vista pelo único sócio da Sociedade. Parágrafo 1º. A 
responsabilidade do sócio é limitada ao valor das quotas subscritas. O sócio não 
responde subsidiariamente pelas obrigações da Sociedade. Parágrafo 2º. Cada 
quota garante ao seu titular o direito a 1 voto nas deliberações da Sociedade. 2. 
Autorização: 1.3 O único sócio autoriza os administradores a tomarem todas 
as providências e medidas necessárias à implementação da redução de capital 
aprovada, incluindo as publicações necessárias de acordo com a legislação apli-
cável. 3. Ratificação e Consolidação: 1.4 O único sócio ratifica integralmente 
os demais termos e consolida o Contrato Social da Sociedade, conforme abaixo:
CONTRATO SOCIAL DE TERMINAL DE COMBUSTÍVEIS MARÍTIMOS DO 
AÇU LTDA. CNPJ/ME nº 39.485.999/0001-41 - NIRE nº 33.2.1112756-3. Deno-
minação, Sede, Duração, Objeto e Capital Social: Cláusula 1a. A Sociedade 
tem a denominação de Terminal de Combustíveis Marítimos do Açu Ltda. (“So-
ciedade”) e será regida pelas disposições da Lei nº 10.406/02 e supletivamente 
pelas disposições da Lei 6.404/76. Cláusula 2a. A Sociedade tem sede na Av. 
Atlântica, nº 1.130, 6º andar (parte), Copacabana, RJ/RJ, CEP 22021-000, po-
dendo abrir e fechar filiais, escritórios ou dependências em qualquer parte do 
País ou no exterior, por decisão de seu sócio. Cláusula 3a. A Sociedade tem 
prazo indeterminado. Cláusula 4a. A Sociedade tem por objeto social: (a)ativida-
des de armazenamento de combustíveis marítimos, óleos combustíveis, diesel 
e biodiesel, gasolina, etanol e derivados de petróleo, por meio de operações de 
transbordo ou através de dutos (ex-pipe); (b) prestação de serviços relaciona-
dos as atividades acima e de serviços de assessoria em tramites de comércio 
exterior; (c) construção, operação e exploração de terminais marítimos de uso 
privado; (d) a exploração de serviços de carga, descarga, armazenagem e/ou 
transbordo, incluindo em estações e pátios portuários; (e) serviços de apoio ma-

rítimo; e (f) participação em outras sociedades, como sócio ou acionista, no Bra-
sil e no exterior. Cláusula 5a. O capital social da Sociedade é de R$ 1.000,00, 
divididos em 1.000 quotas iguais, com valor nominal de R$ 1,00 cada, livres e 
desembaraçadas de ônus, totalmente subscritas e integralizadas à vista pelo 
único sócio da Sociedade. Parágrafo 1º. A responsabilidade do sócio é limitada 
ao valor das quotas subscritas. O sócio não responde subsidiariamente pelas 
obrigações da Sociedade. Parágrafo 2º. Cada quota garante ao seu titular o 
direito a 1 voto nas deliberações da Sociedade. Administração – Cláusula 6a. 
A Sociedade será administrada por: (a) Rafael Moulin Pinheiro, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, CI nº 107544645, IFP/RJ, CPF/ME nº 076.494.707-92, com 
endereço na Av. Atlântica, nº 1.130, 6º andar (parte), Copacabana, RJ/RJ, CEP 
22021-000, na qualidade de Diretor Presidente; e(b) Fábio Lopes da Costa 
Werneck, brasileiro, divorciado, contador, CI nº 07811555-7, IFP/RJ, CPF/ME 
nº 010.331.087-82, com endereço na Av. Atlântica, nº 1.130, 6º andar (parte), 
Copacabana, RJ/RJ, CEP 22021-000, na qualidade de Diretor Financeiro, os 
quais terão plenos poderes para administrar a Sociedade, agir em seu nome, 
utilizar o nome da Sociedade, outorgar instrumentos de mandato e represen-
tar a Sociedade em toda e qualquer circunstância, observado o disposto neste 
Contrato Social e na legislação aplicável. Parágrafo 1º. Os administradores não 
são obrigados a prestar caução em razão do cargo. Parágrafo 2º. A Sociedade 
será representada mediante assinatura dos dois administradores ou de um ad-
ministrador e um mandatário, constituído de acordo com este Contrato Social. 
Parágrafo 3º. Os administradores poderão constituir mandatários mediante as-
sinatura dos dois administradores. Os mandatos especificarão os poderes outor-
gados e terão prazo máximo de 1 ano, exceto em caso de outorga de poderes 
ad judicia. Parágrafo 4º. É vedado aos administradores praticar atos estranhos 
ao objeto social da Sociedade, incluindo a outorga de garantias em operações, 
os quais, se praticados, não serão oponíveis à Sociedade. Parágrafo 5º. Os 
administradores declaram, sob as penas da legislação aplicável, que não estão 
impedidos de exercer a administração da empresa por lei especial ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defe-
sa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a proprieda-
de, nos termos da legislação aplicável. Deliberações - Cláusula 7ª. Todas as 
deliberações da Sociedade serão tomadas única e exclusivamente pelo sócio, 
observado o disposto em seu Contrato Social e em eventual acordo de quotistas 
arquivado na sede do sócio. Exercício Social e Resultado - Cláusula 8ª. O 
exercício social começará em 01 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de 
cada ano, ocasião em que serão elaborados o balanço patrimonial e a demons-
tração de resultado anual, de acordo com a legislação aplicável. Parágrafo 1º. A 
Sociedade poderá levantar balanços semestrais ou em período mais curto, inclu-
sive com o propósito de distribuir lucros mediante decisão do sócio. Parágrafo 
2º. Os lucros obtidos no balanço patrimonial e a demonstração de resultado anu-
al, e nos balancetes semestrais ou em períodos mais custos, terão a destinação 
determinada pelo sócio. Dissolução e Liquidação - Cláusula 9ª. A Sociedade 
será liquidada nos casos previstos em lei ou por decisão do sócio, que decidirá 
a forma de liquidação e nomeará o liquidante. Os ativos da Sociedade serão 
utilizados para liquidação do passivo e o remanescente, se houver, será distri-
buído ao sócio. Parágrafo Único. A Sociedade não se dissolverá pela retirada, 
falência, insolvência ou exclusão de seu sócio. FORO - Cláusula 10ª. Fica eleito 
o foro da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para 
dirimir qualquer disputa, dúvidas, divergências, controvérsias ou reivindicação 
relacionados ao presente Contrato Social. E por estar assim, justo e contratado, 
o único sócio e os administradores assinam o Contrato Social da Sociedade em 
2 vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
RJ, 14/04/2021. NFX Combustíveis Marítimos Ltda. - Sócio. 

AQUILA EVEN RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
NIRE 33.208.206.296 - CNPJ/MF Nº 10.453.237/0001-81

Extrato da 22ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, 
as sócias aprovaram, a redução do capital social, de R$ 45.656.439,00 
para R$ 38.436.824,00, sendo a redução de R$ 7.219.616,00 realizada 
mediante a redução proporcional do número de quotas, atualmente no 
valor nominal de R$ 1,00 cada. A redução do capital será efetivada 
mediante a compensação do prejuízo no valor de R$ 2.232.906,00, bem 
como o restante será devolvido em dinheiro às sócias conforme 
disponibilidade de caixa da Sociedade. A sócia Evenpar Participações 
Societárias Ltda. declara sua expressa concordância com a devolução 
de capital ora aprovada, sendo certo que não receberá qualquer 
pagamento em decorrência de sua participação minoritária no capital 
social. A redução implicará a diminuição proporcional do número de 
quotas, que passará a ser de 38.436.824 quotas, no valor nominal de R$ 
1,00 cada. Em seguida, foi aprovada a Consolidação do Contrato Social. 
Rio de Janeiro/RJ, 04.05.2021. Even Construtora e Incorporadora S.A., 
Evenpar Participações Societárias Ltda.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 30 de março de 2021, às 16h00, na sede da TIM 
Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Fon-
seca Teles, nº 18/30, Bloco D, Térreo, São Cristóvão, na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capi-
tal social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Pre-
sença de Acionistas. Dispensada a presença dos auditores independentes 
da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”). MESA: 
Presidente – Sr. Jaques Horn; Secretária – Sra. Simone Paulino de Barros. 
CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: (1) Dispensada a publicação de Editais 
de Convocação, conforme faculdade prevista no artigo 124, § 4º, da Lei nº 
6.404, de 15 de setembro de 1976 (“Lei 6.404/76”); e (2) Dispensada a publi-
cação do aviso de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme faculda-
de prevista no §4º deste mesmo artigo 133. LEITURA DE DOCUMENTOS, 
RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: (1) Dispensada a 
leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta 
Assembleia Geral, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento 
dos acionistas; (2) As declarações de voto, protestos e dissidências, porven-
tura apresentadas, serão recebidas, numeradas e autenticadas pela Mesa 
e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, §1º, 
da Lei nº 6.404/76; e (3) Autorizada a lavratura da presente ata na forma 
de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade 
dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, 
respectivamente. ORDEM DO DIA: (1) Deliberar sobre as demonstrações 
financeiras da Companhia, as respectivas notas explicativas, e o relatório 
da administração, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020; (2) Deliberar sobre a proposta da administração de orçamento de 
capital da Companhia, de destinação do resultado do exercício de 2020 e 
de distribuição de dividendos da Companhia; (3) Eleger os membros do 
Conselho de Administração da Companhia; e (4) Deliberar sobre a propos-
ta da administração para remuneração dos administradores da Companhia 
para o exercício de 2021. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das 
matérias constantes da Ordem do Dia, bem como do material relacionado, 
que fica arquivado na sede da Companhia, os acionistas deliberaram, por 
unanimidade: (1) Aprovar o relatório da administração e as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do respectivo parecer 
de auditoria dos auditores independentes da Companhia EY. (2.1) Aprovar 
o orçamento de capital da Companhia e empresas controladas, no montante 
total de R$4.388.000.000,00 (quatro bilhões, trezentos e oitenta e oito mi-
lhões de Reais). (2) Aprovar a proposta da administração de destinação do 
resultado do exercício de 2020 e de distribuição de dividendos da Compa-
nhia, a qual contempla que o lucro líquido do exercício de 2020, no montante 
de R$1.138.621.182,20 (um bilhão, cento e trinta e oito milhões, seiscentos 
e vinte e um mil, cento e oitenta e dois Reais e vinte centavos), a ser desti-
nado da seguinte forma: (2.1) Para a constituição da Reserva Legal, em con-
formidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 5% (cinco por cento) do lucro 
líquido do exercício de 2020, no montante R$51.285.468,12 (cinquenta e um 
milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito Reais 
e doze centavos); (2.2) Para a Reserva de Lucro, em vista da redução da 
carga tributária na TIM S.A. advinda de benefício fiscal em 2020, o montante 
de no montante de R$112.911.819,81 (cento e doze milhões, novecentos e 
onze mil, oitocentos e dezenove Reais e oitenta e um centavos); (2.3) Como 
juros sobre capital próprio, o montante de R$643.277.455,48 (seiscentos 
e quarenta e três milhões, duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e 
cinquenta e cinco Reais e quarenta e oito centavos), sendo: (i) o valor de R$ 
9.744.238,94 (nove milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e 
trinta e oito Reais e noventa e quatro centavos) aprovado durante o ano de 
2020 e pago nas datas de 10/11/2020 e 22/01/2021, a título de juros sobre 
capital próprio, é imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório; e (ii) 
o valor remanescente de R$633.533.216,54 (seiscentos e trinta e três mi-
lhões, quinhentos e trinta e três mil, duzentos e dezesseis Reais e cinquenta 
e quatro centavos) foi distribuído como juros sobre capital próprio na forma 
de dividendos adicionais ao mínimo obrigatório; e (2.4) Para as reservas 
de lucros para expansão das redes de suas controladas, o saldo remanes-
cente do lucro líquido ajustado, menos o total dos dividendos distribuídos e 
constituição de reservas de incentivos fiscais, no valor de R$331.146.438,79 
(trezentos e trinta e um milhões, cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e 
trinta e oito Reais, setenta e nove centavos). (3) Eleger para compor o Con-
selho de Administração da Companhia: (3.1) Como Presidente, o Sr. Pietro 
Labriola, italiano, casado, bacharel em administração de empresas, porta-
dor do documento de identidade RNM n° G188964B, expedido pela CGPI/
DIREX/PF em 03/12/2019, inscrito no CPF/ME sob o nº 074.053.501-35, do-
miciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 13º andar, Bar-
ra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e (3.2) Como membros 
do Conselho de Administração da Companhia: (i) o Sr. Biagio Murciano, 
italiano, solteiro, bacharel em Economia, portador do passaporte italiano nº 
YB5082762, válido até 08/09/2029, domiciliado em 12, Rue Eugene Ruppert 
L 2453, Cidade de Luxemburgo, Luxemburgo; (ii) a Sra. Sabrina Di Bartolo-
meo, italiana, casada, bacharel em economia, portadora do passaporte ita-
liano nº YB0556281, válido até 09/01/2027, domiciliada em Corso d’Italia 41, 
00198, Cidade de Roma, Itália, e (iii) o Sr. Lorenzo Canu, italiano, casado, 
bacharel em direito, portador do passaporte italiano nº YA3281246, válido 
até 08/02/2022, domiciliado em Corso d’Italia, 41, 00198. Cidade de Roma, 
Itália. Todos os Conselheiros ora eleitos terão mandato até a Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia que será realizada no ano de 2023, e serão 
investidos nos cargos mediante o cumprimento das condições aplicáveis e 
assinatura dos respectivos termos de posse e demais documentos pertinen-
tes, na forma e/ou no prazo estabelecido na Lei nº 6.404/76 e no Estatuto 
Social. (4) Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores 
referente ao exercício de 2021, no montante de até R$10.736.000,00 (dez 
milhões, setecentos e trinta e seis mil Reais) a ser distribuída em conformi-
dade com os critérios que vierem a ser deliberados pelo Conselho de Admi-
nistração. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerra-
dos os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavra-
tura desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada 
conforme, aprovada e assinada pelo Presidente, pela Secretária da Mesa 
e pelos acionistas identificados. Certifico que a presente ata é cópia fiel da 
versão original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 30 de março 
de 2021. SIMONE PAULINO DE BARROS, Secretária da Mesa. Jucerja 
nº 4058556, em 30/04/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral

SINDICATO DOS CONFERENTES DE CARGA E DESCARGA 
NOS PORTOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL
 De ordem do sr. Presidente convido os Srs. Associados em pleno 
gozo de seus direitos sociais, para participarem da Assembleia 

Geral Extraordinária que se realizará na sede da Entidade, sito à Avenida 
Cidade de Lima, n.º 266 - Santo Cristo, na cidade do Rio de Janeiro- RJ, 
no dia 10 do mês de MAIO de 2021, às 09:00 horas, em 1ª Convocação, ou 
às 10:00 horas em 2ª convocação, para deliberar a seguinte ordem do dia:  
a) Autorizar a Diretoria a ajuizar Ação Judicial coletiva pelo Sindicato (art. 8º, 
inc. III, da Constituição Federal/1988),visando a revisão do índice de correção 
monetária das contas de FGTS dos associados, a partir de 1999, e a cobrança 
das respectivas diferenças. b) Autorizar a Diretoria a assinar acordo Coletivo 
de Trabalho com operadores portuários do Rio de Janeiro, Sepetiba, Forno 
e Angra dos Reis. c) Autorizar a Diretoria a ajuizar Dissídio Coletivo junto 
ao TRT da 1ª região, caso malogrem as negociações com os operadores 
portuários filiados ou não ao SINDOPERJ e SINDOPITA, que operam nos 
portos do Rio de Janeiro, Niterói, Forno, Itaguaí e Angra dos Reis. d) Discutir 
e deliberar a respeito da roda especial de Conferente Chefe. e) Autorizar 
a Diretoria a abertura de Cadastro junto aos OGMORJ, OGMOFORNO e 
OGMOANGRA DOS REIS. f) Assuntos Gerais. OBS: USO OBRIGATÓRIO 
DE MÁSCARA E SERÃO TOMADAS TODAS AS PROVIDÊNCIAS PARA 
PROTEÇÃO REFERENTE A PANDEMIA (COVID-19). Rio de Janeiro, 07 de 
maio de 2021. PAULO ROBERTO F. MARTINS - Diretor-Tesoureiro.

ICATU HOLDING S/A
CNPJ/MF nº 02.316.471/0001-39 / NIRE nº 3.330.016.696-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2021. 1. Hora e Lo-
cal: Às 10h:00, na sede social, na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.100, 2º andar, RJ/
RJ, Leblon. 2. Convocação: Conforme Edital de Convocação publicado no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - Publicações a Pedido e no Monitor 
Mercantil nos dias 14, 15 e 16/04/2021. 3. Presença: Acionistas representan-
do mais de 2/3 do capital votante conforme Lista de Presença. 4. Mesa: Presi-
dente da Reunião: Antonio Carlos Dantas Mattos. Secretário da Reunião: José 
de Mello da Cunha Alvarenga Neto. 5. Deliberações por unanimidade: (i) La-
vratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei 
6.404/76 e alterações posteriores; (ii) Aprovação das contas da Companhia, 
bem como das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encer-
rado em 31/12/2020, publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 
– Publicações a Pedido e no Monitor Mercantil no dia 26/03/2021; (iii)Fixação 
da remuneração global anual da Diretoria e do Conselho de Administração em 
até R$ 30.000.000,00 a ser individualizada em comum acordo pelos membros 
do Conselho de Administração e da Diretoria. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que 
vai assinada por todos os presentes. RJ, 28/04/2021. Antonio Carlos Dantas 
Mattos - Presidente da Reunião; José de Mello da Cunha Alvarenga Neto - Se-
cretário da Reunião. Jucerja reg. sob o nº 4058904 em 03/05/2021. Bernardo 
F.S. Berwanger - Secretário Geral. 
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28/04/2021. 
1. Hora e Local: Às 11h:00, na sede social, na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.100, 
2º andar, RJ/RJ, Leblon. 2. Presença/Instalação: a presente Reunião foi re-
gularmente instalada com a presença da maioria dos Conselheiros, em con-
formidade com o disposto no §3º do artigo 10 do Estatuto Social da Compa-
nhia. 3. Mesa: Presidente da Reunião: Maria do Carmo Nabuco de Almeida 
Braga. Secretário da Reunião: Antonio Carlos Dantas Mattos. 4. Deliberação 
tomada por unanimidade: Reeleger os membros da Diretoria, com man-
dato de 3 (três) anos: MARIA DO CARMO NABUCO DE ALMEIDA BRAGA, 
brasileira, solteira, maior, empresária, titular da CI nº 02.978.307-3, IFP/RJ, 
CPF/MF nº 487.269.157-15; LUIS ANTONIO NABUCO DE ALMEIDA BRAGA, 
brasileiro, casado, empresário, titular da CI nº 03.474.562-0, IFP/RJ, CPF/MF 
nº 533.519.087-68; ANTONIO CARLOS DANTAS MATTOS, brasileiro, divor-
ciado, economista, titular da CI nº7.770, CORECON-1ª Região, CPF/MF nº 
272.521.327-49; e LUCIANO SOARES, brasileiro, casado, economista, titular 
da CI nº 07.823.930-8, IFP/RJ, CPF nº 007.555.737-14, todos residentes e 
domiciliados nesta cidade, com endereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva, 
n.º 1.100, 2º andar, Leblon, RJ/RJ, CEP 22440-035. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 
ata que vai assinada por todos os presentes. RJ, 28/04/2021. Maria do Car-
mo Nabuco de Almeida Braga– Presidente da Reunião; Antonio Carlos Dantas 
Mattos – Secretário da Reunião. JUCERJA 4059792 em 03/05/2021. Bernardo 
F.S. BErwanger - Secretário Geral.

Investimento da China na Grande  
Área da Baía será recompensado
A Grande Área da 

Baía de Guangdong-
Hong Kong-Macau, 

no sul da China, tem uma 
perspectiva muito positiva 
com investimentos em gran-
de escala e planejamento uni-
ficado, avaliou na terça-feira 
um especialista norte-ameri-
cano em política de transpor-
te e planejamento urbano.

O investimento maciço 
da China em infraestrutu-
ra de classe mundial, desde 
ferrovias de alta velocidade 
até aeroportos internacio-
nais de primeira linha, será 
bem recompensado com 
o tempo, destacou Robert 

Cervero, professor emérito 
da Faculdade de Planeja-
mento Urbano e Regional 
da Universidade da Califór-
nia, Berkeley. “O forte lega-
do da China de planejamen-
to diretor unificado - de 
cidades a indústrias e edu-
cação - provavelmente dará 
a ela uma vantagem compe-
titiva no mercado global ao 
longo do tempo, especial-
mente na Grande Área da 
Baía”, apontou Cervero.

O especialista disse à agên-
cia Xinhua que, enquanto 
o Leste Asiático continua a 
prosperar e o Sudeste Asiáti-
co continua a subir na escada 

do desenvolvimento econô-
mico, a Grande Área da Baía 
está bem posicionada para se 
tornar o dominante ou cer-
tamente um dos dois ou três 
principais centros urbanos de 
toda a região.

A Grande Área da Baía, 
a Área da Baía de São Fran-
cisco e a região metropoli-
tana de Nova York são to-
dos nós internacionais de 
comércio, grandes centros 
de inovação e destinos tu-
rísticos internacionais, sa-
lientou Cervero.

Todas as três áreas têm 
universidades de primei-
ra classe e atraem talentos 

criativos, acrescentou.
“Fico impressionado por 

ser a região de Guangdong-
Hong Kong-Macau muito 
maior, tanto em população 
como em geografia, do que 
as congêneres americanas”, 
disse Cervero.

Deve-se atentar para a 
proteção ambiental não só 
para garantir uma vida sau-
dável e alta qualidade de vi-
da, mas também para elevar 
a região como líder global 
no combate às mudanças 
climáticas, o que é particu-
larmente importante nas 
regiões costeiras, ressaltou 
o professor.

Associação Ressurgir Grupo de Apoio a Família em Risco Social
CNPJ 00.643.485/0001-31

Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos todos os sócios Efetivos e Fundadores  para a Assembleia 

Geral Extraordinária a ser realizada de forma online:  https://meet.google.
com/qix-izbt-gig?hs=224 no dia 22/05/21  às 15:00 em 1ª convocação e 
às 15:30 em 2ª e  última convocação, para determinar sobre os seguintes 
assuntos : aprovação de novos Sócios Efetivos , Eleição e posse da nova 
diretoria e conselho fiscal .Nair Helena Rainho Borges Barbosa Presidente 
do Conselho Diretor



7Monitor Mercantil   l  Sexta-feira, 7 de maio de 2021 Financeiro

JARDIM PERNAMBUCO S.A. 
CNPJ/ME nº 19.343.732/0001-02 NIRE 33.3.0031179-3

Ata de AGE em 31/03/21. 1. Data, Horário e Local: No dia 31/03/21, às 
10h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Cen-
tro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, 
nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), tendo em vista o comparecimento de acionista representando a 
totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no 
Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 3. Mesa: Presiden-
te: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Secretário: Tiago Branco. 4. 
Lavratura da Ata: A acionista presente aprovou a lavratura desta ata em 
forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A. 5. Ordem 
do Dia: Discutir e deliberar a respeito da incorporação da Cia. pela Office 
Total S.A., S.A., com sede na Rua São Januário, 485, São Cristóvão/RJ, 
CNPJ 00.845.661/0001-18 (“Incorporadora”) (a “Incorporação”), incluindo: 
(i) a aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação, firmado em 
31/03/21 pelas administrações da Cia. e da Incorporadora (“Protocolo”); (ii) 
a ratificação e aprovação da contratação e nomeação da empresa especia-
lizada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade Ltda., com sede na 
Rua do Passeio, 62/6º andar, Centro/RJ, CNPJ 08.681.365/0001-30 e CRC/
RJ 005112/O-9 (“Empresa Avaliadora”), que avaliou o patrimônio líquido 
contábil da Cia. a ser incorporada pela Incorporadora pelo valor patrimonial 
contábil; (iii) a aprovação do laudo de avaliação da Cia. preparado pela Em-
presa Avaliadora (“Laudo de Avaliação”), com base no balanço patrimonial 
contábil da Cia. levantado em 28/02/21; e (iv) a aprovação da Incorporação 
da Cia. pela Incorporadora e a autorização à diretoria da Cia. a adotar todas 
as medidas e providências necessárias para implementar a Incorporação. 
6. Deliberações Tomadas: Instalada a assembleia, a acionista aprovou, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, em relação à Incorporação da Cia. 
pela Incorporadora: (i) a aprovação do Protocolo, que passa a integrar esta 
ata para todos os fins e efeitos legais como Anexo I; (ii) a ratificação e 
aprovação da contratação e nomeação da Empresa Avaliadora, que avaliou 
o patrimônio líquido contábil da Cia. a ser incorporada pela Incorporadora 
pelo valor patrimonial contábil; (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação, 
que avaliou o patrimônio líquido contábil da Cia. em R$34.762.197,99, cuja 
composição está detalhada no Laudo de Avaliação, sendo certo que o Lau-
do de Avaliação é anexo ao Protocolo; e (iv) a aprovação da Incorporação 
da Cia. pela Incorporadora, nos termos e condições do Protocolo e do Lau-
do de Avaliação, sendo que, mediante a aprovação da Incorporação em 
deliberação societária da Incorporadora, a Incorporadora sucederá a Cia. 
em todos os seus direitos e obrigações, e a Cia. será extinta. Também foi 
aprovada a autorização para que a diretoria da Cia. adote todas as medi-
das e providências necessárias para implementar a Incorporação, conforme 
as deliberações acima. 7. Encerramento e Lavratura e Leitura da Ata: 
Nada mais havendo a tratar e na ausência de manifestação por qualquer 
dos presentes, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata 
que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 8. Assi-
naturas: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Secretário: 
Tiago Branco. Acionista Presente: Etna LBO V – Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, por BRL Trust 
Investimentos Ltda. RJ, 31/03/21. Jucerja em 05/05/21 sob o nº 4060950. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

OFFICE TOTAL S.A. 
CNPJ/ME nº 00.845.661/0001-18 - NIRE 33.3.0031199-8 

Ata de AGE em 31/03/21. 1. Data, Horário e Local: No dia 31/03/21, às 
11h, na sede social da Cia., na Rua São Januário, 485, São Cristóvão/RJ. 
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos 
do art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo 
em vista o comparecimento dos acionistas representando a totalidade do 
capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro 
de Presença de Acionistas da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik 
Furtado de Albuquerque. Secretário: Tiago Branco. 4. Lavratura da Ata: Os 
acionistas presentes aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário, 
nos termos do art. 130, §1º da Lei das S.A.. 5. Ordem do Dia: Discutir e 
deliberar a respeito da incorporação da Jardim Pernambuco S.A., S.A., 
com sede na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ, CNPJ/ME nº 
19.343.732/0001-02 (“Incorporada”) pela Cia. (a “Incorporação”), incluindo:  
(i) a aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação, firmado em 
31/03/21 pelas administrações da Cia. e da Incorporada (“Protocolo”); (ii) a 
ratificação e aprovação da contratação e nomeação da empresa especializada 
Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade limitada, com sede na Rua 
do Passeio, 62/6º, Centro/RJ, CNPJ/ME nº 08.681.365/0001-30 e CRC/RJ nº 
005112/O-9 (“Empresa Avaliadora”), que avaliou o patrimônio líquido contábil 
da Incorporada a ser incorporado pela Cia. pelo valor patrimonial contábil; (iii) 
a aprovação do laudo de avaliação da Incorporada preparado pela Empresa 
Avaliadora (“Laudo de Avaliação”), com base no balanço patrimonial contábil 
da Incorporada levantado em 28/02/21; (iv) a aprovação da Incorporação 
da Incorporada pela Cia. e a autorização à diretoria da Cia. a adotar todas 
as medidas e providências necessárias para implementar a Incorporação; 
e (v) o aumento do capital social da Cia., no montante de R$75.974,79, 
correspondente ao valor do acervo líquido da Incorporada depois de 
descontadas as contas do ativo que serão canceladas quando vertidas ao 
patrimônio da Cia., sem a alteração do número de ações ordinárias em que 
se divide o capital social da Cia.. 6. Deliberações Tomadas: Instalada a 
assembleia, os acionistas aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, 
as seguintes deliberações: (i) a aprovação do Protocolo, que passa a integrar 
esta ata para todos os fins e efeitos legais como Anexo I; (ii) a ratificação e 
aprovação da contratação e nomeação da Empresa Avaliadora, que avaliou 
o patrimônio líquido contábil da Incorporada a ser incorporada pela Cia. 
pelo valor patrimonial contábil; (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação, que 
avaliou o patrimônio líquido contábil da Incorporada em R$34.762.197,99, 
cuja composição está detalhada no Laudo de Avaliação, sendo certo que o 
Laudo de Avaliação é anexo ao Protocolo; (iv) a aprovação da Incorporação 
da Incorporada pela Cia., nos termos e condições do Protocolo e do Laudo de 
Avaliação, sendo que, mediante a aprovação ora deliberada, a Cia. sucederá 
a Incorporada em todos os seus direitos e obrigações, e a Incorporada será 
extinta. Também foi aprovada a autorização para que a diretoria da Cia. 
adote todas as medidas e providências necessárias para implementar a 
Incorporação, conforme as deliberações previstas neste instrumento; e (v) com 
a efetivação da Incorporação, todas as ações de emissão da Incorporadora 
serão extintas. Em substituição a tais ações, a atual acionista da Incorporada 
receberá um total de 36.020.217 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal de emissão da Cia., correspondentes à participação direta até então 
detida pela Incorporada na Cia., com a concordância de todos os acionistas 
da Cia.. A Incorporação resultará em um aumento do capital social da Cia. 
no montante de R$75.974,79, correspondente ao valor do acervo líquido da 
Incorporada depois de descontadas as contas do ativo que serão canceladas 
quando vertidas ao patrimônio da Cia.. O aumento de capital é ora aprovado 
pelos acionistas da Cia., e será realizado sem a alteração do número de ações 
ordinárias em que se divide o capital social da Cia.. Por força do aumento de 
capital ora aprovado, o capital social da Cia. passará a ser de R$67.227.223,73 
representado por 44.952.095 ações ordinárias, nominativas, escriturais e 
sem valor nominal. Em função disso, foi aprovado que a redação do art. 5º, 
caput, do Estatuto Social passará a ser a seguinte, com os demais artigos 
permanecendo inalterados: “Art. 5º O capital social da Cia. totalmente subscrito 
e integralizado, em moeda corrente nacional e bens, é de R$67.227.223,73, 
dividido em 44.952.095 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 7. 
Encerramento e Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar e 
na ausência de manifestação por qualquer dos presentes, foram os trabalhos 
suspensos para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada 
por todos os presentes. 8. Assinaturas: Presidente: Marcelo Hudik Furtado 
de Albuquerque. Secretário: Tiago Branco. Acionistas Presentes: Jardim 
Pernambuco S.A.; André Vinícius Ribeiro Pinheiro. RJ, 31/03/21. Jucerja em 
05/05/21 sob o nº 4060953. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

JSR SHOPPING S/A
CNPJ/MF nº 02.849.980/0001-27- NIRE nº 33.3.0028518-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a sua AGO a realizar-se no dia 
24/05/2021 as 10:00 hs na sede social da Cia. localizada na Rua Gal Ivan Raposo, 
431 pte, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2020. b) Deliberar sobre 
a destinação do resultado líquido do exercício c) Fixação da remuneração da 
Diretoria para o exercício de 2021. Encontra-se a disposição dos Srs. Acionistas, 
na sede da Cia., os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/1976. 

Otávio Azevedo de Araújo. Diretor.

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/ME nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.300.285.288

Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 30 de março de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 30/03/2021, às 17:30 horas, no Município de 
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de Novembro, nº 4, salas 901, 
902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação e Presença: Dispensada 
a convocação, nos termos do § 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Autopista 
Fluminense S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: 
Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Pente-
ado. 4. Ordem do Dia: 4.1. Deliberar sobre o pedido de renúncia do Sr. 
Sergio Moniz Barretto Garcia, ao cargo de Diretora Executivo de Operações 
da Companhia; 4.2. Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia; e 
4.3. Deliberar sobre o pedido de renúncia do Sr. Andre Dorf, membro do 
Conselho de Administração, e, nos termos do artigo 10, parágrafo 2º do 
Estatuto Social, nomear o conselheiro substituto. 5. Deliberações: Os Con-
selheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1. Foi recebido e 
conhecido o pedido de renúncia do Sr. Sergio Moniz Barretto Garcia, ao cargo 
de Direto Executivo de Operações, com efeitos a partir do dia 13/04/2021, 
ao qual, a partir desta data, é outorgada a mais plena, irrevogável, irretratá-
vel, ampla, rasa e geral quitação, exceto nos casos de dolo e/ou fraude. O 
pedido de renúncia por ele apresentado ficará arquivado na sede da Com-
panhia. Os membros do Conselho de Administração registram seu agrade-
cimento ao Sr. Sergio Moniz Barretto Garcia pela dedicação e pelos serviços 
prestados à Companhia no desempenho de suas atribuições; 5.2. Eleger 
para o cargo de (i) Diretor Executivo de Operações, com efeitos a partir do 
dia 13/04/2021, o Sr. Andre Giavina Bianchi, brasileiro, casado, engenheiro 
químico, portador da cédula de identidade RG nº 18.615.222-X SSP/SP, 
inscrito no CPF sob o nº 151.245.968-21, residente e domiciliado no muni-
cípio e estado de São Paulo, com endereço comercial no município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 
12º andar, Vila Nova Conceição; (ii) Diretor de Operações, o Sr. Alisson de 
Almeida Freire, brasileiro, casado, engenheiro industrial elétrico, portador 
da cédula de identidade 108774142 – IFP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
081.134.447.93, residente no município de Niterói e Estado do Rio de Janeiro, 
com domicílio profissional no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, 
na Rua XV de Novembro, nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro; 
(iii) Diretor de Assuntos Regulatórios, a Sra. Giane Luza Zimmer Freitas, 
brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade (RG) nº 
34.147.024-3 e inscrita no CPF/ME sob o nº 000.925.867-16, residente no 
município e estado de São Paulo, com domicílio profissional no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
nº 510, 12º andar, Vila Nova Conceição; e (iv) Diretor Financeiro e de Relações 
com Investidores, a Sra. Simone Aparecida Borsato, brasileira, divorciada, 
administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 
20.218.403-1, inscrita no CPF sob o nº 111.031.948/79, residente e domici-
liada no município e estado de São Paulo, com endereço comercial no 
município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino 
Kubitschek, 510, 12º andar, Vila Nova Conceição; e (v) Diretor de Manuten-
ção, o Sr. Luiz Marcelo de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da cédula de identidade CREA/PE nº 36051, inscrito no CPF/ME sob o nº 
024.868.284-94, residente no município e estado de São Paulo, com domi-
cílio profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º andar, Vila Nova Conceição, 
para cumprir mandato de 2 (dois) anos, devendo permanecer em seus cargos 
até a Reunião do Conselho de Administração que os reelegerem ou destitu-
írem. Os Diretores ora eleitos tomam posse em termo lavrado em livro próprio, 
que se encontra devidamente arquivado na sede da Companhia, no qual 
também declaram, tendo em vista o disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, 
de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”), e as regras constantes da Instrução CVM 
nº 367, de 29/05/2002, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, 
que (i) não estão impedidos de assumir o cargo para o qual foi eleito, nos 
termos do artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18/11/1994, (ii) não estão 
condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela 
Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para o cargo de 
administração de companhia aberta, (iii) atendem ao requisito de reputação 
ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e (iv) não 
ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da 
Companhia, e não tem, nem representam, interesse conflitante com o da 
Companhia. 5.3. Foi recebido e conhecido o pedido de renúncia do Sr. Andre 
Dorf, com efeitos a partir do dia 13/04/2021, ao qual é outorgado a mais 
plena, irrevogável, irretratável, ampla, rasa e geral quitação, exceto nos casos 
de dolo e/ou fraude. O pedido de renúncia por ele apresentado ficará arqui-
vado na sede da Companhia. Os membros do Conselho de Administração 
registram seu agradecimento à Conselheiro renunciante pela dedicação e 
pelos serviços prestados à Companhia no desempenho de suas atribuições; 
5.4. Com a renúncia do Sr. Andre Dorf, nos termos do artigo 10, parágrafo 
2º do Estatuto Social, os membros remanescentes do Conselho de Adminis-
tração neste ato nomeiam como novo membro do Conselho de Administração, 
a fim de completar o prazo de gestão em curso e com efeitos a partir do dia 
13/04/2021, que deverá ser ratificado pela Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia, o Sr. Sergio Moniz Barretto Garcia, brasileiro, casado, enge-
nheiro, portador da cédula de identidade RG nº 05.417.161-6 RJ, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 924.810.277-87, residente e domiciliado no município e 
estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Jus-
celino Kubitschek, nº 510, 12º andar, Vila Nova Conceição; O Conselheiro 
ora nomeado toma posse mediante assinatura do respectivo termo de posse, 
que se encontra devidamente arquivado na sede da Companhia, declarando, 
para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que (a) não está impe-
dido de assumir o cargo para o qual foi eleito, nos termos do artigo 37, inciso 
II, da Lei nº 8.934, de 18/11/1994, (b) não está condenado a pena de sus-
pensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mo-
biliários, que o torne inelegível para o cargo de administração de companhia 
aberta, (c) atende ao requisito de reputação ilibada conforme previsto no 
artigo 147, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações, e (d) não ocupa 
cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, 
e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, 
conforme disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na 
Instrução CVM nº 367, de 29/05/2002. O Conselheiro ora eleito declarará, 
em documento próprio, estar integralmente ciente da Política de Divulgação 
e Uso de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários de emissão 
da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002; 5.5. 
Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do 
disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi 
assinada por: Mesa: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e Sra. Sabrina Inde-
licato Penteado; Conselheiros: Sr. Andre Dorf, Marco Antonio Giusti e Flávia 
Lúcia Mattioli Tâmega. Niterói, 30/03/2021. “Confere com a original lavrada 
em livro próprio”. Ass.: Sabrina Indelicato Penteado – Secretária. Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 
03/05/2021 sob o nº 00004059170 e demais constantes do termo de auten-
ticação. Protocolo 00-2021/115144-0 de 03/05/2021. Bernardo Feijó Sampaio 
Berwanger – Secretário Geral.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 12 de abril de 2021, às 17h30, Devido à importância 
e urgência do assunto constante da Ordem do Dia, a reunião foi realizada de 
forma virtual, conforme faculdade prevista no parágrafo único do artigo 17 do 
estatuto social da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”). 
PRESENÇA: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia com 
a participação dos Srs. Pietro Labriola, Biagio Murciano, Lorenzo Canu, e 
da Sra. Sabrina Di Bartolomeo. Participou, ainda, da presente reunião, 
o Sr. Jaques Horn, Secretário. MESA: Sr. Pietro Labriola – Presidente; e  
Sr. Jaques Horn – Secretário. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a composição 
da diretoria estatutária da Companhia. DELIBERAÇÕES: Os Senhores 
Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos 
legalmente impedidos, registraram suas manifestações e deliberações da 
seguinte forma: (1) Em razão do término do mandato da então Diretoria 
Estatutária, o Conselho de Administração elegeu para compor a Diretoria 
da Companhia: (i) Sr. Mario Girasole, brasileiro naturalizado, divorciado, 
bacharel em ciências econômicas, portador do documento de identidade 
nº 32.859.384-3, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o  
nº 059.292.237-50, domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, 
Torre Sul, 13º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; 
(ii) o Sr. Gustavo Baptista Alves, brasileiro, em união estável, advogado, 
portador do documento de identidade nº 148.118, expedido pela OAB/RJ, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 014.801.357-04, domiciliado na Avenida João 
Cabral de Mello Neto, nº 850 - Torre Sul, 13º andar, Barra da Tijuca, na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, e (iii) o Sr. Jaques Horn, brasileiro, casado, 
advogado, portador do documento de identidade nº 70.654, expedido pela 
OAB/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 846.062.237-15, domiciliado na  
Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 13º andar, Barra da Tijuca, 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Os membros da Diretoria ora eleitos 
renunciaram à verba de remuneração que fariam jus, pelo exercício de suas 
funções como Diretores e informaram que assinarão o Termo de Posse e 
demais documentos dentro do prazo legal. (1.2) Em vista da deliberação 
acima, a nova estrutura da Diretoria da Companhia passa a ser composta por 
3 (três) membros assim identificados: Srs. Mario Girasole, Diretor Presidente; 
Gustavo Baptista Alves, Diretor; e Jaques Horn, Diretor e Secretário, todos 
com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que 
ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que será realizada 
no ano de 2023; e (1.3) Em razão da eleição da nova Diretoria Estatutária, o 
Conselho aprovou os limites de autoridade dos membros da Diretoria, na forma 
do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. Assim, o Diretor Presidente 
terá plenos poderes para, agindo isoladamente, praticar todo e qualquer ato e 
assinar todo e qualquer documento em nome da Companhia, observadas as 
limitações estabelecidas na lei e no Estatuto Social. Os demais Diretores sem 
denominação específica terão poderes para, agindo isoladamente, praticar 
atos e assinar documentos em nome da Companhia, observado o disposto no 
Estatuto Social e os seguintes limites de autoridade: até a quantia máxima de 
R$5.000.000,00 (cinco milhões de Reais) por operação ou série de operações 
relacionadas. Os Diretores terão poderes para outorgar procurações em nome 
da Companhia até os respectivos limites de autoridade acima estabelecido e 
observado o Estatuto Social da Companhia. Ao final, os Srs. Pietro Labriola, 
Biagio Murciano, Lorenzo Canu, e a Sra. Sabrina Di Bartolomeo renunciaram 
à verba de remuneração que fariam jus pelo exercício de suas funções como 
membros do Conselho de Administração da Companhia. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi aprovada 
e assinada por todos os Conselheiros participantes. Certifico que a presente 
ata é cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro 
(RJ), 12 de abril de 2021. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja  
nº 4061782, em 06/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. - Em Liquidação
Cia Aberta. CNPJ 05.495.546/0001-84. NIRE 33300271406. 

Ata da Reunião do Conselho de Adm. Data, hora e local. Às 14h do dia 
25/03/2021, de forma virtual, via plataforma Teams. Presença. Participaram vir-
tualmente da reunião os conselheiros João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur 
Prado Silva, Isaac Berensztejn e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Mesa. Assu-
miu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Arthur Prado Silva, que escolheu 
a Sra. Viviane Rodrigues para secretariá-lo. Ordem do Dia. (i) Manifestação 
sobre as Demonstrações Financeiras e Quadro Geral de Credores da Cia ela-
borados pelo Liquidante, devidamente acompanhados do Relatório dos Audito-
res Independentes referentes à prestação anual de contas sobre a Liquidação 
da Cia, com data-base de 31/12/2020, conforme determinado pelos senhores 
acionistas da Cia na AGE, iniciada em 10/12/2020, suspensa, retomada e fina-
lizada em 18/12/2020; e, (ii) Deliberar acerca da convocação da AGOE para o 
dia 26/04/2021. Deliberações tomadas por unanimidade. Iniciada a reunião, o 
representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”), 
auditor da Companhia, fez uma apresentação sobre as Demonstrações Finan-
ceiras relativas ao exercício 2020 com destaque para alguns principais assun-
tos de atenção da auditoria e esclarecendo que os procedimentos de auditoria 
correram de forma satisfatória. Prestados os esclarecimentos acima, os conse-
lheiros presentes, por unanimidade, deliberaram: (i) Aprovar para fins de enca-
minhamento à Assembleia as Demonstrações Financeiras e Quadro Geral de 
Credores da Cia elaborados pelo Liquidante, referentes à prestação anual de 
contas sobre a Liquidação da Companhia, com data-base de 31/12/2020, os 
quais, acompanhados do relatório dos Auditores Independentes da Cia, serão 
submetidos à deliberação da AGO a ser realizada nos termos da Lei 6.404/76; 
(ii) Aprovar a convocação da AGOE para o dia 26/04/2021 às 10h30, com a 
seguinte Ordem do Dia: Em AGO: (a) Apreciação das Contas do Liquidante, 
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2020 e do quadro geral de credores na 
data-base de 31/12/2020, acompanhadas do parecer dos auditores indepen-
dentes.; (b) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31/12/2020 e des-
tinação do Lucro Líquido do exercício; (c) Eleição dos membros para compor 
o Conselho de Adm da Cia com mandato até a AGO a realizar-se em 2023; e, 
Em AGE: (d) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o 
exercício social de 2021. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, foi a 
reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. 
RJ, 25/03/2021. (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretária: Viviane Rodri-
gues. Conselheiros: Arthur Prado Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Isaac 
Berensztejn e João Ernesto de Lima Mesquita. A presente ata é cópia fiel da via 
lavrada em livro próprio. Jucerja nº 00004049024 em 15/04/2021 – Bernardo 
Feijo Berwanger – Secretário Geral.

Novas concessões previstas para  
2021 têm potencial de gerar R$ 80 bi

As novas concessões 
de infraestrutura 
previstas até o fi-

nal deste ano têm potencial 
para gerar R$ 80 bilhões, 
um montante que repre-
senta mais de dez vezes o 
orçamento do Ministério 
de Infraestrutura. No final 
do próximo ano, a expec-
tativa é chegar a R$ 260 bi-
lhões com os leilões. “Essas 
transferências para a inicia-
tiva privada começam a pe-
gar tração em 2023”, disse o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
durante a Paving Virtual, 
mais completo evento onli-
ne da área de infraestrutura 
viária e rodoviária encerra 
nesta quinta-feira.

Segundo Freitas, a partir 
de 2024, o Brasil voltará a 
ser um canteiro de obras, 

com projetos importan-
tes em todos os modais de 
transporte. Essa previsão 
do ministro ocorre porque 
após a realização da conces-
são é necessário um período 
para projeto, licenciamento 
ambiental, levantamento de 
crédito, entre outros.

Em dois anos e cinco 
meses de governo, a pasta 
já concedeu 70 ativos à ini-
ciativa privada, com geração 
de valor de, pelo menos, R$ 
70 bilhões. “Nos tornamos 
bons em realizar conces-
sões, pois temos modelos 
extremamente sofisticados, 
ao traduzir e perceber ris-
cos, o que tem chamado a 
atenção do investidor es-
trangeiro”, explicou o Mi-
nistro. Nesse sentido, os 
atuais contratos contam 
com mecanismos financei-

ros, que oferecem proteção 
e reduzem riscos cambiais, 
por exemplo, com resolu-
ção de conflitos por meio 
de arbitragem, além das ta-
xas de retorno que estão en-
tre as melhores do mundo.

Freitas, que respondeu às 
perguntas feitas por Gui-
lherme Ramos, diretor da 
Paving Virtual, e de Euri-
milson Daniel, vice-presi-
dente da Associação Bra-
sileira de Tecnologia para 
Construção e Mineração 
(Sobratema), ressaltou na 
Paving Virtual que o Brasil 
é visto pelo mercado como 
um país que respeita con-
tratos, visto que a Rodovia 
Presidente Dutra, concedi-
da nos anos 90, passou por 
diversos governos com ide-
ologias diferentes e o con-
trato foi respeitado.

Medidas voltadas às atividades da indústria 
de petróleo e gás serão prorrogadas 

A Diretoria da Agên-
cia Nacional de Pe-
tróleo e Gás (ANP) 

aprovou nesta quinta-feira 
a resolução que estabelece 
novos prazos e procedi-
mentos a serem adotados 
pelos agentes regulados que 
atuam nas atividades de ex-
ploração e produção de pe-
tróleo e gás natural (E&P). 
Segundo a agência, o ato 
dará continuidade à adoção 
de medidas temporárias de 
enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública, para 
conter a propagação do no-
vo Coronavírus.

“A Resolução 836, pu-
blicada em dezembro de 

2020, já prorrogava parte 
dos prazos e das medidas 
previstas na Resolução 
ANP nº 816/2020, que 
perdeu sua vigência. Em 
função do agravamen-
to da pandemia, a ANP 
identificou a necessidade 
de manutenção de outras 
condições, que permitam 
a continuidade das ati-
vidades de exploração e 
produção de petróleo. Por 
isso, mais uma parte dos 
dispositivos da Resolução 
nº 816 será incluída na Re-
solução nº 836, que tem 
vigência até 31/12/2021”, 
relatou a agência.

Entre as medidas pror-

rogadas, estão a suspensão 
de prazos relativos a alguns 
procedimentos operacio-
nais; ampliação de prazos 
e instituição de procedi-
mentos transitórios para a 
retomada do envio de do-
cumentos solicitados pela 
ANP; e suspensão da exigi-
bilidade de inspeção prévia 
das instalações pela agência 
reguladora para autorização 
da operação de pontos de 
medição, podendo a agên-
cia requisitar a comprova-
ção dos requisitos técnicos 
e legais aplicáveis por meios 
que possibilitem a respecti-
va análise sem a necessida-
de da vistoria in loco.
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PRS XXIV INCORPORADORA S.A. CNPJ: 13.334.755/0001-74

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
Circulante ����������������������������������������������������� 109.291,72 3.300,40
Disponibilidades ������������������������������������������ 109.200,02 3.243,07
Caixa e Bancos ��������������������������������������������� 60,00 60,00
Aplicações Financeiras���������������������������������� 109�140,02 3�183,07
Direitos Realizáveis ������������������������������������� 91,70 57,33
Impostos a Recuperar ����������������������������������� 91,70 57,33
Não Circulante ��������������������������������������������� 18.126.511,86 12.239.532,47
Realizável a Longo Prazo ��������������������������� 0,71 0,71
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0,71 0,71
Investimentos ���������������������������������������������� 18.126.511,15 12.239.531,76
Total �������������������������������������������������������������� 18.235.803,58 12.242.832,87

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
Circulante ����������������������������������������������������� 2.843.852,10 2.354.388,06
Dividendos sobre ações preferenciais����������� 2�584�035,03 2�354�388,06
Impostos e Contribuições à recolher ������������� 1�410,01 –
Dividendos a Pagar ��������������������������������������� 258�407,06 –
Exigível a Longo Prazo ������������������������������� 2.514.400,01 2.481.785,01
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 105�120,00 72�505,00
Obrigações com ações preferenciais ������������ 2�409�280,01 2�409�280,01
Patrimônio Líquido �������������������������������������� 12.877.551,47 7.406.659,80
Capital Social Realizado�������������������������������� 1�189�276,00 1�189�276,00
Reserva de Capital ���������������������������������������� 6�506�534,00 6�506�534,00
Reserva Legal ����������������������������������������������� 272�007,13 –
Lucros / Prejuízos Acumulados ��������������������� 4�909�734,34 (289�150,20)
Total �������������������������������������������������������������� 18.235.803,58 12.242.832,87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS PERÍODO FINDOS EM (Valores em R$)
31/12/2020 31/12/2019

Despesas Operacionais ������������������������������ 5.959.162,26 1.630.531,98
Despesas Gerais e Administrativas ��������������� (122�550,48) (48�154,89)
Outras Receitas / (Despesas) 
 Operacionais ������������������������������������������������ 6�081�712,74 1�678�686,87

Resultado Operacional antes do Resultado 31/12/2020 31/12/2019
 Financeiro��������������������������������������������������� 5.959.162,26 1.630.531,98
Resultado Financeiro Líquido �������������������� (229.863,53) (357.106,65)
Prejuízo Líquido do Exercício �������������������� 5.729.298,73 1.273.425,33
Por ação do capital social������������������������������ R$ 2,0579 R$ 0,4574

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2019 a 31/12/2020 (Valores em R$)
Capital Social Reserva de Capital Reserva Legal Prejuízos/Lucros Acumulados Total

Saldo em 31/12/2018 ���������������������������������������������������� 1.189.276,00 6.506.534,00 – (1.562.575,53) 6.133.234,47
Lucro Líquido do Exercício �������������������������������������������� – – – 1�273�425,33 1.273.425,33
Saldo em 31/12/2019 ���������������������������������������������������� 1.189.276,00 6.506.534,00 – (289.150,20) 7.406.659,80
Constituição da Reserva Legal �������������������������������������� – – 272�007,43 (272�007,43) –
Destinação de Dividendos a Pagar ������������������������������� – – – (258�407,06) (258.407,06)
Prejuízo Líquido do Exercício ���������������������������������������� – – – 5�729�298,73 5.729.298,73
Saldo em 31/12/2020 ���������������������������������������������������� 1.189.276,00 6.506.534,00 272.007,43 4.909.734,04 12.877.551,47

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM (Valores em R$)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício ���������������� 5�470�891,67 1�273�425,33
Ajustes para Reconciliar o Resultado Líquido
 do Exercício
 Dividendos sobre ações preferenciais ���������������� 229�646,97 356�437,98
 Resultado de Equivalência Patrimonial ��������������(5�886�979,39)(1�678�686,87)
Lucro Líquido do Exercício Ajustado ��������������� (186.440,75) (48.823,56)
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Impostos a Recuperar ������������������������������������������ (34,37) (1,41)
Impostos, taxas e contribuições ��������������������������� 1�410,01 (78,66)
Dividendos a Pagar ���������������������������������������������� 258�407,06 –
Caixa Líquido Proveniente das 
 Atividades Operacionais ������������������������������������ 73.341,95 (48.903,63)
Fluxo de Caixa das Atividades
 de Financiamentos
Integralização do aumento de capital com
 AFAC (Acionistas) ������������������������������������������������� 32�615,00 51�900,00
Caixa Líquido (Aplicado) Proveniente (nas)
 das Atividades de Financiamentos ����������������� 32.615,00 51.900,00
Aumento/(Redução) Aumento Líquido de 
 Caixa e Equivalente de Caixa �������������������������� 105.956,95 2.996,37
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3�243,07 246,70
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 109�200,02 3�243,07
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Exercício ������������������������������������������������������� 105.956,95 2.996,37
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BALANÇOS PATRIMONIAIS APURADOS EM (Valores em R$)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Senhores Acionistas, A Administração da Vale Metais Básicos S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e estatutários, apresenta a V.S.as. as Demonstrações Financeiras acompanhadas das 
respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Ao encerramos o exercício de 2020, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A. bem como a 
todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho. Rio de Janeiro, 16 de abril de 2021. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor; Fernando Marino - Diretor.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
 Em milhares de reais

Exercícios findos  
em 31 de dezembro de

Notas 2020 2019
Receitas operacionais
 Outras receitas operacionais, líquidas 3 11.992 11.710
Lucro operacional 11.992 11.710
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 161 149
 Despesas financeiras (24) (43)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 12.129 11.816
Tributos sobre o lucro 4
 Tributo corrente (4.103) (3.807)
Lucro líquido do exercício 8.026 8.009
 Quantidade de ações ao final do exercício 2.110.000 2.110.000
Lucro básico e diluído por ação – Em R$ 3,80 3,80
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
Em milhares de reais

Exercícios findos 
 em 31 de dezembro de

2020 2019
Lucro líquido do exercício 8.026 8.009
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente 8.026 8.009
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
 Em milhares de reais

Exercícios findos 
em 31 de dezembro de

Notas 2020 2019
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 12.129 11.816
Ajustado por:
 Variação cambial sobre ativos 6 88 -
Variações de ativos e passivos: 
 Contas a receber 6 (10.756) -
 Tributos a recuperar (12) 22
 Outros ativos e passivos, líquido (2) 2
Caixa proveniente das atividades 
operacionais 1.447 11.840
 Tributos sobre o lucro pagos (6.992) (1.261)
Caixa líquido proveniente das (utilizado 
nas) atividades operacionais (5.545) 10.579
 Aumento (redução) no caixa e equivalentes  
 de caixa no exercício (5.545) 10.579
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 12.978 2.399
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 7.433 12.978
 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL 
Em milhares de reais

Notas
31 de dezembro 

de 2020
31 de dezembro 

de 2019
Ativo
Ativo circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 5 7.433 12.978
 Contas a receber 6 9.094 -
 Tributos a recuperar 355 -

16.882 12.978
Ativo não circulante
 Imobilizado 7 1.574 -

1.574 -
Total do ativo 18.456 12.978
Passivo
Dividendos a pagar 3.981 1.976
Tributos a recolher - 2.546
Outros passivos - 2
Total do passivo 3.981 4.524
Total do patrimônio líquido 8 14.475 8.454
Total do passivo e patrimônio 
  líquido 18.456 12.978
 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 Em milhares de reais

Capital social Reserva legal Dividendo adicional proposto Lucros acumulados Patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018 2.110 15 222 - 2.347
Lucro líquido do exercício - - - 8.009 8.009
Reserva legal - 400 - (400) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (1.902) (1.902)
Dividendo adicional proposto - - 5.707 (5.707) -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.110 415 5.929 - 8.454
Lucro líquido do exercício - - - 8.026 8.026
Reserva legal - 7 - (7) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (2.005) (2.005)
Dividendo adicional proposto - - 6.014 (6.014) -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 2.110 422 11.943 - 14.475

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Em milhares de reais

1. Contexto operacional: A Vale Metais Básicos S.A. ("Sociedade") é uma 
sociedade anônima de capital fechado, controlada pela Vale S.A. (“Vale”) 
e com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade foi constituída com o 
objetivo de aproveitamento de jazidas minerais, compreendendo a lavra, 
beneficiamento, fundição, refino, transporte e comercialização de cobre, ouro, 
níquel e seus subprodutos. Atualmente, a Sociedade está com as atividades 
paralisadas. 2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) 
Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade 
(“demonstrações financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – Contabilidade para pequenas e médias empresas (“CPC 
PMEs”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas 
essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas 
na gestão da Administração da Sociedade. b) Base de apresentação: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico 
e ajustadas para refletir as perdas pela redução ao valor recuperável 
(“impairment”) de ativos. Os eventos subsequentes foram avaliados até 16 
de abril de 2021, data em que a emissão das demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: As 
demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o real (“R$”), que é a 
moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade opera (“moeda 
funcional”). Todas as transações são realizadas em R$. d) Principais políticas 
contábeis: As políticas contábeis significativas aplicadas na preparação 
dessas demonstrações financeiras foram incluídas nas respectivas notas 
explicativas e são consistentes em todos os exercícios apresentados. e) 
Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Considerando a natureza e 
a complexidade das operações da Sociedade, na opinião da Administração, 
não há estimativas e julgamentos contábeis críticos no curso da preparação 
dessas demonstrações financeiras. 
3. Outras receitas operacionais:

Exercícios  
findos em 31 de  

dezembro de
2020 2019

 Taxas do Departamento Nacional de Produção Mineral  
 ("DNPM") (76) (201)
 Venda de direitos minerários 12.068 11.922
 Outros - (11)
Total 11.992 11.710
A receita apresentada em 2020 refere-se a venda do direito minerário 
relativo ao Projeto Ni Jaguar para a Aliança Mineração Ltda. no montante de 
R$ 12.068 (US$ 2.300). Em 2019, refere-se principalmente à execução da 
opção de compra de direito minerário pela Avanco Resources Mineração Ltda 

do denominado Projeto Pantera no valor de R$ 4.260 e pela execução de 
compra de direito minerário pela Typhon Brasil Mineração Ltda do denominado 
Projeto Ni Vermelho no valor de R$ 7.662. 4. Tributos sobre o lucro: O 
total demonstrado como resultado de tributos sobre o lucro no resultado está 
reconciliado com as alíquotas estabelecidas pela legislação, como segue:

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2020 2019
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 12.129 11.816
Tributos sobre o lucro às alíquotas da  
 legislação - 34% (4.124) (4.017)
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: 
 Compensação de prejuízos fiscais - 186
 Outros ajustes 21 24
Tributos sobre o lucro (4.103) (3.807)
Corrente (4.103) (3.807)
Imposto de renda e contribuição social no  
 resultado do exercício (4.103) (3.807)
5. Caixa e equivalentes de caixa

31 de dezembro de
2020 2019

Caixa e bancos 63 432
Aplicações financeiras 7.370 12.546
Total 7.433 12.978
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. As aplicações financeiras 
em 31 de dezembro de 2020 referem-se a aplicações de Certificados de 
Depósitos Bancários (CDB) no montante de R$ 5.900 e R$ 1.470 em notas 
compromissadas (R$ 12.546 em CDB em 2019), prontamente conversíveis 
em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito interbancário 
(“taxa DI” ou “CDI”). Em 31 de dezembro de 2020, a Sociedade reconheceu 
R$ 248 (R$ 147 em 2019) como rendimento de aplicações financeiras em 
receitas financeiras. 6. Contas a receber: O saldo de contas a receber 
em 2020 refere-se a venda do direito minerário do Projeto Ni Jaguar para 

a Aliança Mineração Ltda. pelo montante de R$ 12.068 (US$ 2.300), dos 
quais R$ 1.312 (US$ 250) foram recebidos em caixa, R$ 1.574 (US$ 300) 
referente aos direitos minerários do Projeto Salobo Oeste transferidos 
para a Sociedade como parte do pagamento, restando o  montante de R$ 
9.094 (US$ 1.750) a receber. 7. Patrimônio líquido: a) Capital social 
- Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o capital social é de R$ 2.110.000 
correspondendo a 2.110.000 ações ordinárias escrituradas, totalmente 
integralizadas e sem valor nominal. b) Reserva de lucros: Reserva legal 
- Constitui uma exigência para todas as empresas brasileiras de capital 
aberto e representa a apropriação de 5% do lucro líquido anual apurado 
com base na legislação brasileira, até o limite de 20% do capital social. 
8. Classificação dos instrumentos financeiros: Os ativos financeiros 
são  representados por caixa e equivalentes de caixa no montante de R$ 
7.433 em 2020 (R$ 12.978 em 2019) e contas a receber no montante de R$ 
9.094 em 2020 (não há valores para 2019) e são classificados como custo 
amortizado. Política contábil: A Sociedade classifica os ativos financeiros 
com base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e 
nas características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos 
financeiros são mensurados ao valor justo por meio do resultado a menos 
que certas condições que permitam uma mensuração subsequente ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes ou pelo custo amortizado 
sejam atendidas. Sendo que na data base destas demonstrações financeiras a 
Sociedade somente possui instrumentos financeiros classificados como custo 
amortizado. 9. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A 
Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez 
de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com 
o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura 
de capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo.
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Uso de dados direciona mais recursos para campanhas de prevenção

O British Medical 
Journal estima 
que 37 milhões 

de mortes prematuras, no 
mundo inteiro, poderiam 
ser evitadas até 2025, caso 
fossem tomadas medidas 
de conscientização e pro-
moção de saúde. Estudos 
como esse apontam a ne-
cessidade de recorrentes 
investimentos em campa-
nhas e movimentos que re-
forcem hábitos associados 
à prevenção e ao bem-estar.

Fato que pode ser ob-
servado com o crescimen-
to do calendário da saúde, 
que adota cores específicas 
para cada bandeira mensal. 
Assim, o outubro se tornou 
rosa, em função do com-
bate ao câncer de mama; 
e o janeiro é tomado pelo 
branco, que trata da saúde 
mental. Apesar de causas 
fundamentais para a saúde 

coletiva, o setor corpora-
tivo começa a avaliar com 
uma lupa, a partir de aná-
lises inteligentes de dados, 
quais as ações de prevenção 
e conscientização se encai-
xam melhor no perfil de sua 
população.

O movimento tem evita-
do desperdícios financeiros 
e de energia focados em 
ações, por exemplo, para 
um tipo de patologia com 
pouca incidência ou que se-
quer existe evidência para 
predisposição entre deter-
minada equipe. Assim, as 
análises proporcionadas por 
big data analytics permitem 
promover campanhas e in-
tervenções cada vez mais 
personalizadas, de acordo 
com a necessidade de cada 
população-alvo, confor-
me explica Bruno Autran, 
CEO e cofundador da BTR 
Benefícios e Seguros. 

“Trabalhamos com o 
conceito de on-demand, 
por isso, avaliamos o que, 
de fato, vai gerar impacto 
para a saúde e bem-estar 
das pessoas e como tu-
do isso resultará no me-
lhor custo x benefício do 
plano de saúde. Se uma 
empresa tem um perfil 
predominantemente fe-
minino, com idade média 
entre 25 e 40 anos, talvez 
se deva investir mais em 
um programa de gestan-
tes ao invés de apostar no 
novembro azul, que trata 
do câncer de próstata, por 
exemplo”, observa.

De acordo com o execu-
tivo, é uma maneira não só 
de mudar comportamentos 
que ajudam efetivamente a 
prevenir doenças crônicas 
não transmissíveis (DCTN) 
– entre as quais diabetes, 
hipertensão e depressão, 

entre outras –, responsá-
veis por mais de 70% das 
mortes no Brasil, como 
de reduzir custos na área. 
“Nossa percepção é de que 
há uma procura por ações 
de prevenção mais objetivas 
e temos sidos assertivos ao 
priorizar as necessidades de 
cada população pesquisada 
dessa forma mais profun-
da”.

Como saúde e bem-
estar são pilares que inte-
gram as práticas sustentá-
veis de qualquer negócio, 
a startup tem sido procu-
rada por líderes e gesto-
res para apoiar a tomada 
de decisão.  Isso porque, 
segundo Autran, o estí-
mulo para práticas físicas 
e mentais saudáveis já vai 
muito além da qualificação 
do clima da organização e 
se traduz em aumento de 
produtividade, redução de 

absenteísmo e retenção de 
talentos.

Neste processo, a BTR 
busca acessar dados im-
portantes para avaliar 
quais os problemas de saú-
de mais comuns, quais as 
principais causas de afas-
tamentos e outras infor-
mações do gênero. A partir 
daí, desenvolve ações edu-
cativas que acompanham 
as campanhas com o ob-
jetivo de instruir, reforçar 
e aprofundar as medidas 
para reverter determina-
dos quadros. “A promo-
ção da saúde no trabalho 
é um processo gradativo, 
que precisa ser reforçado 
constantemente”, conclui 
Autran.

Embora não possa re-
velar o nome das empre-
sas por conta da Lei Ge-
ral de Proteção de Dados 
(LGPD), a startup tem 

apoiado grandes nomes 
brasileiros do varejo e de 
serviços em campanhas que 
ajudam a promover saúde e 
salvar vidas.

A BTR é uma startup de 
gestão de saúde corporati-
va, focada em middle ma-
rket, que opera por meio 
de tecnologia e inteligência 
de dados. A empresa ofe-
rece ferramentas e estraté-
gias inovadoras para a ex-
periência do cliente como 
cashback, sistema de auto-
matização de rotinas cadas-
trais, app para colaborado-
res e RHs, além de painel 
de controle com insights, 
KPIs e planos de atuação. 
A companhia foi fundada 
em maio, pelo economista 
Bruno Autran e pelo en-
genheiro Eduardo Braga, 
ambos com passagem pela 
indústria financeira e sócios 
da TBI Seguros.
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