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Uma das questões centrais é definir 
objetivos nacionais de longo prazo.  
Por Vladimir de Paula Brito, página 2

De olho na Eletrobras, 
setor privado não investe
Ação da estatal vale quase metade do que há 11 anos

A discussão sobre a priva-
tização da Eletrobras pa-
rece ignorar que tanto o 

modelo mercantil, quanto o setor 
privado “tiveram uma performan-
ce pífia e exerceram um papel re-
pleto de problemas que fragilizou 
a estatal”, alerta o engenheiro Ro-
berto Pereira D’Araujo, diretor do 
Instituto Ilumina.

Ao anunciar a privatização da 
Eletrobras na década de 90, expli-
ca D’Araujo, os investimentos em 
novas usinas foram paralisados. A 
razão estrutural do racionamento 
que houve na época foi esse de-
sinteresse. Após o apagão, no pe-
ríodo de 1999 até 2004, a expan-
são chegou a ser formada de 70% 
de térmicas.

Os dados sobre o mercado livre, 
de 2003 até 2012, mostram que 
esse grupo de consumidores, que 

já representa 30% do total, não in-
vestiu em expansão nem para suas 
próprias necessidades. “Dada essa 
outra ausência de investimentos, 
outra expansão apressada de tér-
micas foi implantada e, mais uma 
vez, de 2008 até 2013 a expansão 
chegou a registrar 70% da expan-
são em térmicas”, afirma o espe-
cialista.

D’Araujo acrescenta outro 
dado que depõe contra a ven-
da: em janeiro de 2010, uma 
ação da Eletrobras (ELET3) 
valia R$ 21, equivalente a US$ 
11,80. Hoje, vale R$ 36, mas 
em dólar a cotação caiu para 
US$ 6,5, quase a metade do 
que valia há 11 anos.

Nesta sexta-feira, parlamenta-
res, representantes do governo, 
especialistas e dirigentes sindi-
cais debateram, na Câmara dos 

Deputados, os efeitos da Medida 
Provisória 1031/21, sobre a pri-
vatização da Eletrobras. A MP é 
considerada inconstitucional pelo 
PT e Psol.

O pesquisador do Grupo de 
Economia da Energia da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro 
Ronaldo Bicalho avaliou que a 
privatização da Eletrobras é uma 
medida radical e extemporânea e, 
por fim, ultrapassada. “Ninguém 
hoje no mundo acredita que a 
transição energética será feita pelo 
mercado”, disse.

A diretora do Ilumina Clarice 
Ferraz alertou ainda que a privat-
ização da Eletrobras está sendo 
discutida antes de definição so-
bre o marco regulatório do setor 
diante das mudanças climáticas e 
das novas formas de energia limpa 
e renovável.

Companhia de arroz dobra lucro em 2020

Clarice Ferraz, do Ilumina: não há ao menos marco regulatório

Altas dos preços levam cesta básica a subir até 24%

Em 12 meses, entre abril 
de 2020 e abril de 2021, o 
preço da cesta básica su-

biu em todas as capitais que fazem 
parte do levantamento do Dieese. 
As maiores taxas foram observa-
das em Brasília (24,65%), Floria-
nópolis (21,14%), Porto Alegre 
(18,80%) e em Campo Grande 
(18,27%).

A cesta mais cara foi a de Floria-
nópolis (R$ 634,53), seguida pelas de 
São Paulo (R$ 632,61), Porto Alegre 
(R$ 626,11) e Rio de Janeiro (R$ 
622,04). Entre as cidades do Norte e 
Nordeste, a cesta com menor custo 
foi a de Salvador (R$ 457,56).

A subida dos preços dos 
alimentos básicos desde 2020 
se reflete nos ganhos das em-
presas do setor. “Lembram do 
aumento abusivo do arroz ano 
passado. A empresa Camil foi 
uma das que se beneficiaram. 
Agora aparece o resultado. Te-
ve um lucro líquido de R$ 500 
milhões, com aumento de 93% 
em relação a 2019”, tuítou o 
fundador do MST João Pedro 
Stédile.

A Camil é especializa no bene-
ficiamento de arroz e feijão, sendo 
líder do setor no país e na Améri-
ca do Sul.

Com base na cesta mais cara 
que, o Dieese estima que o salá-
rio mínimo necessário deveria 
ser equivalente a R$ 5.330,69, va-
lor que corresponde a 4,85 vezes 
o piso nacional vigente, de R$ 
1.100. O cálculo é feito levando 
em consideração uma família de 
quatro pessoas, com dois adultos 
e duas crianças.

Em março, o valor do mínimo 
necessário deveria ter sido de R$ 
5.315,74 ou 4,83 vezes o piso em 
vigor. O tempo médio necessário 
para adquirir os produtos da cesta, 
em abril, ficou em 110 horas e 38 
minutos.

Varejo sofre 
3º resultado 
negativo em
4 meses

As vendas no comércio vare-
jista caíram 0,6% em março. É o 
terceiro resultado negativo nos 
últimos quatro meses, informa o 
IBGE. O varejo, que no mês ante-
rior se encontrava 0,3% acima do 
patamar pré-pandemia, em março 
ficou 0,3% abaixo dele. As vendas 
registram queda de 0,6% no pri-
meiro trimestre e alta de 0,7% no 
acumulado dos 12 meses, de acor-
do com a Pesquisa Mensal de Co-
mércio (PMC).

O principal impacto negativo 
veio do setor de móveis e eletro-
domésticos. O gerente da pesqui-
sa, Cristiano Santos, explica que 
essa atividade foi muito influen-
ciada pelo comportamento dos 
consumidores durante a pande-
mia.

“No primeiro momento, o se-
tor teve um crescimento acentu-
ado porque, estando em casa, as 
pessoas repuseram muita coisa 
tanto em móveis quanto em ele-
trodomésticos. Mas passada es-
sa primeira fase, não há cresci-
mentos tão expressivos assim. E, 
quando as vendas diminuem, o 
setor costuma fazer promoções. 
Então houve um aquecimento das 
vendas em fevereiro e essa queda 
em março”, diz.

O único setor que cresceu na 
comparação com fevereiro foi o 
de hipermercados, supermerca-
dos, produtos alimentícios, bebi-
das e fumo (3,3%). O pesquisador 
explica que o segmento foi um 
dos únicos beneficiados no perí-
odo de pandemia por ser conside-
rado um serviço essencial.

No comércio varejista amplia-
do (inclui automóveis e material 
de construção), a queda foi ainda 
maior: 5,3% frente ao mês ante-
rior. É o segundo mês com taxas 
negativas nos três primeiros me-
ses do ano.

Quando comparado a março 
do ano passado, o comércio vare-
jista cresceu 2,4%. Nesta mesma 
comparação, o comércio varejista 
ampliado aumentou 10,1%.

Em comparação ao mesmo 
mês do ano passado, o cresci-
mento nas vendas do comércio 
varejista nacional foi registrado 
em 19 unidades da federação, des-
tacando-se Rio de Janeiro (7,1%), 
Minas Gerais (5,5%) e Santa Ca-
tarina (7,6%). No comércio vare-
jista ampliado, o avanço foi acom-
panhado por 26 das 27 unidades 
da federação, com destaque para 
Santa Catarina (25,8%), São Paulo 
(2,9%) e Minas Gerais (9,6%). To-
cantins (-1,4%) foi o único estado 
que caiu nesse indicador.

Mercado 
espera mais 
inflação e nova 
alta dos juros

A taxa de juros subiu 0,75 
ponto percentual na reunião do 
Banco Central na última quarta-
-feira, para 3,5%. O mercado fi-
nanceiro espera mais aumentos 
pela frente. Em entrevista à TC 
Rádio, o economista-chefe da 
MB Associados, Sérgio Vale, e 
a economista-chefe do Traders-
Club, Fernanda Mansano, de-
clararam que alguns pontos são 
complicados, como a inflação, 
que comunicado do BC diz ser 
temporária, mas que já dura al-
guns meses, com previsão de 
continuar.

O economista prevê que o 
Copom continuará aumentando 
a taxa de juros gradualmente e 
que pode chegar a 5% ou até a 
6,5% em 2022. Ele também re-
força que o anúncio dos próxi-
mos aumentos ajuda no senti-
mento de incerteza.

“Quando o Copom colo-
ca uma sinalização clara sobre 
o que vai fazer com a Selic, a 
gente fica com menos incerteza 
sobre o que vai acontecer. Isso 
não aconteceu no ano passado, 
quando ficou dúbio qual seria o 
posicionamento do órgão e dei-
xou todo mundo inseguro. Essa 
decisão de colocar a próxima al-
ta no comunicado está no cami-
nho correto e ajuda a diminuir 
as incertezas, mas o BC pode 
melhorar um pouco nos pontos 
de comunicação”, considera.

Para Vale, a bandeira verme-
lha nas tarifas de energia elétrica 
é, com certeza, um dos princi-
pais riscos à inflação, pois “vai 
jogar o IPCA para 0,6%”.

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)
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Por Vladimir de 
Paula Brito

Como analisado nos 
artigos anteriores, 
vive-se um con-

texto de profunda disputa 
entre as potências na esfe-
ra do poder informacional, 
em que o Brasil, por seu 
contexto histórico, perma-
nece mais como vítima do 
que protagonista. Enredado 
em disputas de narrativas, 
operações de influência, e, 
provavelmente, espionagem 
e sabotagem industrial, sair 
desta política de passividade 
é prioridade, se o país qui-
ser voltar a crescer e ocupar 
a esfera econômica que su-
as dimensões necessitam no 
contexto global. Vale recor-
dar que novos espaços ocu-
pados significam, em sen-
tido físico ou simbólico, o 
ato de desalojar o ocupante 
anterior, ou seja, algum ní-
vel de conflito é inevitável.

Como medidas para mu-
dar o panorama de atual 
foram elencadas nos tex-
tos anteriores três questões 
centrais: a) desenvolvimen-
to de medidas defensivas 
e ofensivas no campo das 
operações cibernéticas, 
com a criação de uma agên-
cia de inteligência de sinais; 
b) concatenação com uma 
política de desenvolvimen-
to de clusters produtivos e 
indústrias de defesa; c) defi-
nição de objetivos nacionais 
de longo prazo, que é o te-
ma do presente artigo.

Adentrando então o tema 
deste texto, será analisada a 
necessidade do planejamen-
to estratégico brasileiro, os 
cuidados a serem tomados 
para que seja bem sucedido, 
e por que o contexto atual 
transformou sua produção 
em uma questão de segu-
rança nacional. Mais do que 
uma aparente excentricida-
de, objetivos comuns a se-
rem alcançados através de 
um longo período temporal 
estão se tornando uma pe-
dra angular na sobrevivên-
cia de qualquer sociedade 
nestas primeiras décadas 
deste século.

Neste sentido, tanto 
quanto empresas, as nações 
reiteradamente constroem 
projetos de longo prazo, 
como demonstra o exemplo 
da China. Recentemente es-
ta potência aprovou (2020) 
o seu 14º Plano Quinque-
nal, delimitando o roteiro 

do país com vistas ao quin-
quênio de 2021 a 2025, mas 
que se articula como um 
ponto de passagem dentro 
de uma perspectiva mais 
ampla, da China em 2050.

Igualmente articulado 
a este calendário de longo 
prazo está o conhecido Pla-
no “Made in China 2025”, 
publicado em 2015. Para 
além da modernização da 
nação, o plano prevê como 
metas especiais para 2050 
uma grande evolução cien-
tífica, tecnológica e militar. 
Funcionando como um en-
treposto de médio prazo, 
estão as metas de ‘moderni-
zação socialista” para 2035, 
antecipando mudanças pro-
dutivas, socioculturais e na 
organização do Estado.

O planejamento de longo 
prazo, todavia, não é uma 
prerrogativa dos Estados de 
economia planificada, co-
mo demonstra o documen-
to Grã-Bretanha global em 
uma era competitiva: uma 
revisão integrada de segu-
rança, defesa, desenvolvi-
mento e política externa. 
Nele, os britânicos tentam 
estabelecer um olhar co-
mum do seu próprio papel 
no mundo em 2030. Inte-
ressante observar que a vi-
são concatena a prioridade 
na evolução tecnológica e 
o seu caráter determinante 
para a economia e para a 
defesa nacional.

Com o enfoque central-
mente econômico, vez que 
em termos militares é um 
protetorado norte-america-
no, a Alemanha divulgou 
em 2019 sua Estratégia in-
dustrial para 2030, com o 
objetivo de traçar um ro-
teiro para a preservação de 
empregos e combater a de-
sindustrialização dentro do 
país. Mais do que conquis-
tar novos espaços, o objeti-
vo alemão envolve manter 
o poder alcançado por sua 
economia.

Como se pode inferir dos 
exemplos acima, os gover-
nos planejam o longo prazo 
principalmente pelo fato de 
que processos, políticas e 
tecnologias revolucionárias 
ou rupturais exigem tempo 

para maturar. A criação da 
internet a partir das neces-
sidades do Departamento 
de Defesa dos EUA, por 
exemplo, foi um processo 
de quase três décadas de 
aporte de recursos, fomen-
to científico, e da criação e 
proteção do cluster produ-
tivo do Vale do Silício.

O atual projeto chinês da 
“rota da seda digital”, pro-
movendo a implantação de 
infraestrutura tecnológica 
global, é outra ocorrência 
cujos resultados serão ple-
namente visíveis somente 
no longo prazo. No tocante 
a tecnologias como inteli-
gência artificial, computa-
ção quântica ou exploração 
espacial os horizontes tem-
porais, são igualmente lon-
gos.

O projeto do submarino 
nuclear, gerido pela Mari-
nha, e previsto para 2033, 
é um exemplo nacional de 
projeto de longo prazo. Ao 
se considerar que o con-
junto do programa nuclear 
brasileiro remonta aos anos 
70 do século passado, tem-
-se um acúmulo de mais de 
cinco décadas de desenvol-
vimento e pesquisa neste 
campo como lastro para o 
reator do submarino. Caso 
inexistam mais contingên-
cias orçamentárias, quando 
for entregue terão se passa-
do cerca de 60 anos deste o 
início do programa nuclear. 
Sem um horizonte estraté-
gico para guiar o enfrenta-
mento com as variáveis que 
inevitavelmente surgiram 
no decorrer de todo este 
período, dificilmente se te-
ria um submarino em cons-
trução atualmente.

Por outro lado, somente 
metas temporais não expli-
cam o sucesso do planeja-
mento estratégico. Diversas 
políticas de Estado que pa-
reciam ter um futuro perene 
desapareceram em questão 
de anos, com as alternân-
cias de poder. Para além dos 
projetos de longo prazo de 
prefeituras e governos es-
taduais, até mesmo metas 
grandiosas como a Área de 
Livre Comércio das Améri-
cas (Alca), patrocinada pelo 
Governo Fernando Hen-
rique, ou a União de Na-
ções Sul-Americanas (Una-
sul), do Governo Lula, são 
exemplos deste fenômeno. 
Foram criadas com pers-
pectiva de longa duração, 
mas não resistiram as trocas 

de guarda características das 
sociedades democráticas.

O fenômeno da descon-
tinuidade é justamente um 
dos principais desafios en-
volvendo a elaboração de 
objetivos estratégicos no 
país. Essa limitação é con-
sequência de um conjunto 
de fatores, como o enges-
samento dos planos para li-
darem com a velocidade das 
mudanças, a ausência nacio-
nal do hábito de planejar 
o longo prazo e realmente 
empregar o que foi plane-
jado, e, principalmente, é a 
expressão de quando o pla-
nejamento estratégico apre-
senta em seu bojo a herança 
do pensamento autoritário, 
característico de sociedades 
com forte herança de cultu-
ra caudilhesca.

Ao considerar este últi-
mo aspecto, cabe ponderar 
que em uma democracia, 
ao se pensar políticas de 
amplo horizonte temporal, 
se deve buscar algum nível 
de consenso para com os 
diversos atores políticos. 
Essa concertação política, 
mais do que a valoração 
de um rito de pluralidade 
de pensamento, representa, 
sobretudo um exercício de 
pragmatismo. Como a Alca 
e a Unasul demonstraram, 
o que não for maturado 
coletivamente, não sendo 
consenso, quase certamente 
será descontinuado quando 
das sucessivas alternâncias 
de poder.

Claro que existem polí-
ticas de governo, que são 
a expressão e justificativa 
da eleição de dada posição 
política para ocupar o Es-
tado em determinada con-
juntura. São medidas que 
expressam um mandato 
temporal e o seu programa 
de realizações. As políticas 
de Estado, por outro lado, 
tendem a ser estratégicas, 
exigindo décadas de desen-
volvimento e manutenção, 
sendo exequíveis somente 
com ampla anuência dos 
principais atores sociais. De 
fato, exigem o autocontrole 
do exercício do poder. Mui-
tas vezes, o governante que 

mais impulsionou um pro-
jeto não será quem o inau-
gurará.

Para agudizar as contra-
dições desta ausência na-
cional de metas estratégicas 
comuns, e da habilidade de 
estabelecê-las de maneira 
sustentável, entram em ce-
na as operações de infor-
mação, ações de influência e 
guerras hibridas, debatidas 
nos artigos anteriores. Es-
te novo contexto provoca 
uma mudança qualitativa na 
relevância quanto a cons-
trução da concordância so-
cial de políticas de horizon-
te temporal longo.

Mais do que o sucesso 
econômico ou a capacida-
de de projetar e materiali-
zar inovações tecnológicas, 
uma visão comum de longo 
prazo agrega uma ampla 
camada de resiliência, ne-
cessária ao enfrentamento 
das sucessivas tentativas de 
divisão social que tendem a 
serem sofridas pelos Esta-
dos modernos.

Conforme já analisado 
nos artigos anteriores, o 
impasse da guerra nuclear 
levou o conflito entre as 
potências para a prospec-
ção de terrenos assimétri-
cos, ou seja, para as esfe-
ras em que se causa dano 
ao adversário por este ser 
mais fraco, sem provocar 
uma guerra aberta. Um dos 
instrumentos principais 
são as operações de in-
formação, em que setores 
sociais de outras nações 
se tornam alvo de mani-
pulações mediante a po-
tencialização de temores e 
inseguranças coletivas. As 
redes digitais trouxeram 
os conflitos globais para o 
território local, mascara-
dos sob temas e preocupa-
ções quase irreais.

Na verdade, uma parce-
la significativa do ódio ao 
imigrante, ao homossexu-
al, à arma de fogo, ao co-
munismo, ao militar ou ao 
muçulmano são potenciali-
zações de temores e incer-
tezas muito mais profun-
das. O mundo globalizado 
pelo neoliberalismo, cujos 
empregos diminuem, pro-
fissões desaparecem e ca-
minhos seguros deixam de 
existir, é um lugar inseguro, 
desesperançoso e que pro-
voca muita ansiedade nos 
mais distintos seguimen-
tos. Como medo e raiva são 
sentimentos interligados, é 

relativamente fácil para es-
pecialistas transformarem 
as consequências em moti-
vos. Quanto mais complexo 
o fenômeno, mais fácil o 
emprego de simplificações 
que desinformam, e que ao 
fazê-lo, antagonizam e divi-
dem.

Logo, para além de 
meios de defesa cibernéti-
ca que identifiquem a ação 
dos adversários, e relativa 
independência tecnológica 
nacional que permita evi-
tar que as redes sociais se-
jam instrumento de cons-
tante subversão, o melhor 
instrumento de preserva-
ção social é a construção 
de resiliência. Ou seja, a 
capacidade da sociedade 
brasileira de preservar sua 
tessitura social, mesmo 
sofrendo constantes ata-
ques de desinformação. E 
para isso, um instrumento 
basilar é uma visão de fu-
turo onde os indivíduos se 
localizem. Ao se contem-
plarem, poderão compre-
ender que existe um espa-
ço futuro reservado para 
seus anseios e esperanças, 
aprendendo a aceitar que 
neste mesmo porvir exista 
igualmente um lugar re-
servado para os brasileiros 
com perspectivas distintas 
da sua.

Como antes observado, 
embora a conclusão lógica 
de que o país necessita de 
uma visão estratégica

 possa a essa altura do 
texto parecer óbvia, sua 
construção representa ain-
da um enorme desafio. Exi-
ge o entendimento prévio 
por parte dos governantes 
e partidos da vez, que não 
são perenes, e que em al-
gum momento deixarão 
o poder e outra posição 
política assumirá. Desta 
maneira, se quiserem cons-
truir políticas públicas de 
longo prazo precisarão en-
contrar convergências en-
tre os opostos, e perceber 
como legítimas ao menos 
parte das aspirações sociais 
de outros setores, que não 
os de suas bases eleitorais. 
Quando não se tem opção, 
muitas posições imperativas 
tendem a serem mediadas.

Se a sociedade brasileira 
almeja concretizar um futu-
ro próspero, ele deverá ser 
comum.

Vladimir de Paula Brito é doutor em 
Ciência da Informação.
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Uma das 3 
questões centrais 
é a definição de 

objetivos nacionais 
de longo prazo

Quanto mais 
complexo o 

fenômeno, mais 
fácil empregar 

simplificações que 
desinformam

Uma visão comum de futuro para repelir a destruição do presente
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Governo vendeu R$ 151 bi, 
mas dívida aumentou R$ 1 tri

Durante o Governo Bolsonaro, a União obteve, através 
de privatização (BR Distribuidora) ou venda de ati-

vos (ações em poder do BNDES, por exemplo), R$ 151,4 
bilhões. Para comparar, apenas em 2019 o pagamento de 
juros da dívida pública somou R$ 285,2 bilhões. Pouco 
menos do que o dobro do valor arrecadado com a queima 
de patrimônio público (no caso das ações do BNDES, com 
suspeita de elevado prejuízo por vender durante a pandemia, 
quando as cotações das ações estavam em baixa).

Em dezembro de 2018, antes de Bolsonaro assumir, a 
dívida líquida do setor público (DLSP) atingiu R$ 3,695 
trilhões; em março de 2021, pulou para R$ 4,622 trilhões. 
Uma elevação de quase R$ 1 trilhão.

Tal qual aconteceu no governo de Fernando Henrique 
Cardoso, a desculpa de que a privatização é uma forma de 
diminuir despesas e endividamento do Estado não passa 
de conversa para beneficiar meia dúzia de grupos.

Vale trocar?
Trocar nomes de ruas é tarefa complicada. Agora mesmo, 

em Niterói (RJ), entrou em debate a alteração da conhecida 
Coronel Moreira César – militar que comandou fracassado 
ataque a Canudos – pelo do querido humorista Paulo Gus-
tavo.

Também no Rio, Paty do Alferes debate a troca do nome 
da Praça Manoel Congo – que liderou a mais importante 
rebelião de escravos no Vale do Paraíba para Pastor João 
Auto Silva, religioso falecido em janeiro, vítima da Covid. A 
direção do Instituto Preservale é contra a alteração.

Sorriso em dia

A procura por tratamentos dentários durante a pandemia 
ajudou a rede de implantes dentários Oral Sin a alcançar um 
faturamento 46% maior no 1º trimestre, comparado com 
mesmo período de 2020. Em março o crescimento foi de 
84%. No ano passado, a rede faturou R$ 484 milhões.

Contramão
Anúncio publicado por dezenas de entidades ligadas ao co-

mércio nesta sexta-feira, apesar de levantar uma questão justa, 
sobre os critérios que definem qual segmento abre ou fecha 
para combater a pandemia, termina de forma muito infeliz ao 
afirmar que “não há vacina contra o desemprego e a fome”.

Além de chamar atenção a repentina preocupação com a 
fome, há a violência de comparar a vacina, que salva vidas, 
com a manutenção da economia. Ignorar 410 mil mortes 
pode ser o caminho mais curto para se chegar a 500 mil, 
mas não é o da recuperação da economia.

Rápidas

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) firmou parceria 
com o Museu Paranaense (Mupa), e como primeira ação, leva 
a Curitiba a exposição Educação pela Pedra. A mostra será ab-
erta ao público – presencialmente – neste sábado *** O IAG 
– Escola de Negócios da PUC-Rio promove dois webinários 
em maio. O primeiro, com o tema “Como escalar meu negó-
cio com Franquias?”, será dia 12, às 19h. No dia seguinte, 
mesmo horário, será a vez de “Empresas Familiares e Futuro: 
negociação e gestão de conflitos”. Inscrições em conteudo.
iag.puc-rio.br/l/KGki77ABF1110 *** “O que é diversidade 
e inclusão e como as organizações se beneficiam disso?” O 
advogado e professor Andreu Wilson irá responder essa e 
outras perguntas durante o “Curso de Introdução a Diversi-
dade e Inclusão nas Organizações”, de 11 a 20 de maio via 
bit.ly/symplacursointrodutorio

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.

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. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL CONJUNTA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Presidente da Agro Verde - Cooperativa de Agricultores Rurais LTDA,
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e em conformi-
dade com a Legislação em vigor, convoca todos os Cooperados para
ASSEMBLÉIA GERAL CONJUNTA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a se-
rem realizadas no dia 18/05/2021, em sua Sede Social, localizada na Rua
Ibiracoá, 200 – Colégio – Rio de Janeiro, às 14:00 horas em primeira
convocação, com 2/3 do mínimo de sócios, as 15:00 horas, em segunda
convocação, com o mínimo de metade mais 01, dos cooperados e às
16:00 horas, em terceira e última convocação, com o mínimo de 10 sóci-
os, para tratar das seguintes Ordem do Dia: ASSEMBLÉIA GERAL ORDI-
NÁRIA: Item I – Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, de acordo com
o Artigo 65º do Estatuto Social, Item II – Assuntos Gerais de interesse
social, excluídos os de competência exclusiva da AGE. ASSEMBLEÍA
GERAL EXTRAORDINÁRIA:  tem I – Entrada e Saída de Sócios. Item II –
Assuntos Gerais. Para os efeitos legais e estatutários, declara-se que,
nesta data, é de 175 (Cento e setenta e cinco) o quantitativo de Associ-
ados da Cooperativa, Rio de Janeiro, RJ, 07 de Maio de 2021.

Maria do Socorro da Silva Ferreira
Presidente

ROBISI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/ME N° 05.323.194/0001-80

AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos senhores acionistas, na 
forma do artigo 133 da Lei n° 6.404, de 15/12/1976, que se acham à sua 
disposição, na sede da Companhia, na Av. Nossa Senhora de Copacabana 
nº 327, Sobreloja Parte, nesta cidade, para obtenção de cópias, os 
documentos da administração relativo ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021. A Diretoria.

Brasil volta a defender quebra de patente
Biden derruba barreira armada por Trump

Um dia após decla-
rar na Comissão 
Parlamentar de 

Inquérito (CPI) da Pandemia 
que “sou contra a quebra de 
patente”, como forma de 
flexibilização de patentes de 
vacinas contra a Covid-19 
defendida pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). o 
ministro Marcelo Queiroga, 
em nota conjunta dos Minis-
térios das Relações Exterio-
res, da Saúde, da Economia 
e de Ciência, Tecnologia e 
Inovações, divulgada nesta 
sexta-feira, aceita que o go-
verno brasileiro “recebeu 
com satisfação” a disposição 
dos Estados Unidos em dis-
cutir, na Organização Mun-
dial do Comércio (OMC), 
um acordo multilateral  que 
permita a quebra temporária 
de patentes.

O chanceler Carlos Alber-
to Franco França tinha afir-
mado, em audiência pública 
no Senado nesta quinta-feira, 
que o país mantinha a posi-
ção contrária à quebra de pa-
tentes da vacina e de insumos 
contra a Covid-19. No en-
tanto, ele tinha admitido que 
o governo brasileiro poderia 
rever a posição caso a mu-
dança de postura do governo 
norte-americano atendesse 
aos interesses do país.

A nota divulgada ocorre 
após a aprovação pelo Se-
nado do projeto de lei que 
autoriza a quebra temporá-
ria de patentes e insumos de 
vacinas contra a Covid-19, 
levando o governo brasi-
leiro voltar a apoiar as ne-
gociações na Organização 
Mundial do Comércio em 
torno da medida.

A mudança radical no 
alinhamento a posição dos 
EUA, defendida pelo seu 
atual presidente, Joe Biden, 
é totalmente aposta a que 
vinha sendo seguida em 
conjunto com o presiden-
te anterior, Donald Trump 
que, além de posição decla-
rada à quebra de patentes, 
ameaçou cortar financia-
mento e abandonar a OMS.

O Brasil rompeu uma 
aliança histórica que man-
tinha com os países emer-
gentes e aderiu à pauta dos 
países ricos e de seus mo-
nopólios. Pelo acordo com 
Trump, o governo brasilei-
ro defendeu contra a que-
bra das patentes das vaci-
nas, aceitando que deixaria 
de ser tratado como um pa-
ís em desenvolvimento nas 
pautas comerciais.

Tendo à frente Ernesto 
Araújo, o Itamaraty pas-
sou a criticar abertamen-
te a proposta da Índia na 
OMC. O alinhamento do 
Brasil a Trump levou a 
mais de 200 entidades e 
indivíduos que represen-
tam pacientes, médicos, 
cientistas e movimentos 
sociais da Índia e da África 
do Sul a protestarem con-
tra o o Brasil, por conta do 
posicionamento adotado 
pelo Itamarty no debate 
sobre o futuro das vacinas 
contra a Covid-19. A meta 
dos indianos era permitir 
que essas vacinas fossem 
fabricadas por empresas 
de genéricos, ampliando 
o abastecimento global. O 
Brasil seria um dos gran-
des beneficiados com a 
aprovação da proposta.

IGP-DI sobe 2,22% em abril e chega a 33,46%
O Índice Geral de Preços 

– Disponibilidade Interna 
(IGP-DI), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV) subiu 2,22% em 
abril, percentual superior ao 
apurado no mês anterior, 
quando havia registrado 
taxa de 2,17%. Com este 
resultado, o índice acumula 
alta de 10,38% no ano e de 
33,46% em 12 meses. Em 
abril de 2020, o índice havia 
variado 0,05% e acumulava 
elevação de 6,10% em 12 
meses. Os números foram 
divulgados nesta sexta-feira 
pela FGV. 

“Ainda que os preços 
dos combustíveis tenham 
apresentado queda em 
abril, tanto ao produtor, 
quanto ao consumidor, 
uma nova onda de aumen-
tos entre commodities 
agrícolas e minerais vol-
tou a acelerar a inflação 
ao produtor. As altas re-
gistradas nas taxas de va-
riação de Minério de ferro 
(4,63%), milho (11,03%) e 
soja (2,66%) responderam 
por 40% do resultado do 
IPA de abril”, afirma An-
dré Braz, Coordenador 
dos Índices de Preços.

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA) 

subiu 2,90% em abril, an-
te 2,59% em março. Na 
análise por estágios de 
processamento, a taxa do 
grupo Bens Finais variou 
de 2,30% em março para 
0,99% em abril. O prin-
cipal responsável por es-
te recuo foi o subgrupo 
combustíveis para a pro-
dução, cuja taxa passou 
de 13,32% para -1,23%. O 
índice de Bens Finais (ex), 
que resulta da exclusão de 
alimentos in natura e com-
bustíveis para o consumo, 
subiu 1,80% em abril, con-
tra 1,52% em março.

A taxa do grupo Bens 
Intermediários passou 
de 4,04% em março para 
3,57% em abril. O princi-
pal responsável por esta alta 
menos intensa foi o subgru-
po combustíveis e lubrifi-
cantes para a produção, cuja 
taxa passou de 11,73% para 
3,11%. O índice de Bens In-
termediários (ex), calculado 
após a exclusão de combus-
tíveis e lubrificantes para a 
produção, subiu 3,65% em 
abril, ante 2,91% no mês 
anterior.

O estágio das Matérias-
Primas Brutas subiu 3,78% 
em abril. Em março, a taxa 
havia registrado variação 

de 1,61%. Contribuíram 
para este movimento os 
seguintes itens: minério de 
ferro (0,70% para 4,63%), 
milho em grão (4,58% pa-
ra 11,03%) e leite in natura 
(-2,26% para 2,66%). Em 
sentido oposto, vale citar 
café em grão (7,16% para 
1,23%), aves (4,16% para 
2,40%) e cacau (1,32% para 
-8,09%).

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) variou 
0,23% em abril, contra 
1,00% em março. Três 
das oito classes de despe-
sa componentes do índi-
ce registraram decréscimo 
em suas taxas de variação: 
Transporte (3,89% pa-
ra -0,13%), Habitação 
(0,75% para 0,21%) e Edu-
cação, Leitura e Recreação 
(-0,37% para -0,75%). 
Nestas classes de despe-
sa, vale mencionar o com-
portamento dos seguintes 
itens: gasolina (11,05% pa-
ra -0,62%), tarifa de eletri-
cidade residencial (1,02% 
para -0,45%) e passa-
gem aérea (-2,73% para 
-6,51%).

Em contrapartida, os 
grupos Saúde e Cuida-
dos Pessoais (0,57% pa-
ra 1,07%), Alimentação 

(0,03% para 0,32%), Co-
municação (0,01% para 
0,66%), Vestuário (0,11% 
para 0,19%) e Despe-
sas Diversas (0,22% pa-
ra 0,27%) apresentaram 
acréscimo em suas taxas de 
variação. Estas classes de 
despesa foram influencia-
das pelos seguintes itens: 
medicamentos em geral 
(0,20% para 2,35%), laticí-
nios (-0,87% para 1,14%), 
combo de telefonia, inter-
net e TV por assinatura 
(-0,01% para 1,50%), rou-
pas (-0,06% para 0,22%) e 
serviços bancários (0,05% 
para 0,30%).

O núcleo do IPC regis-
trou taxa de 0,37% em abril, 
ante 0,31% no mês anterior. 
Dos 85 itens componentes 
do IPC, 35 foram excluídos 
do cálculo do núcleo. Des-
tes, 23 apresentaram taxas 
abaixo de 0,08%, linha de 
corte inferior, e 12 regis-
traram variações acima de 
0,92%, linha de corte su-
perior. O índice de difusão, 
que mede a proporção de 
itens com taxa de variação 
positiva, ficou em 65,48%, 
0,32 ponto percentual aci-
ma do registrado em mar-
ço, quando o índice foi de 
65,16%.
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A ‘revolução verde’ em 
pauta na Cúpula do Clima

Na Cúpula do Clima, realizada na penúltima semana 
de abril, diversos países, por meio de seus líderes, 
comprometeram-se a uma nova “geopolítica verde”, 
no sentido de empreender mais esforços para atingir as 
metas ambientais traçadas no Acordo de Paris em 2015. 
Diferenças políticas foram deixadas de lado para uma 
cooperação global acerca de objetivos ambientais comuns 
para a redução das emissões, que permitam combinar 
ações e resultados já em 2022, na cúpula ambiental da 
ONU, COP-26, a ser realizada em Glasgow, Escócia.

Mobilizar as lideranças políticas para conter as 
mudanças climáticas a fim de que até 2050 seja possível 
zerar as emissões líquidas significa o envolvimento dos 
países, cidades, empresas e de toda a sociedade para 
que sejam adotadas ações concretas com metas mais 
ambiciosas e definindo ações e políticas para os próximos 
dez anos. Demonstrando que os custos da inação não 
podem continuar acumulando, a cúpula noticiou os 
esforços e metas de quatro dos dez maiores poluidores 
para redução de emissões. De fato, os EUA, China, União 
Europeia e Índia demonstraram que estão avançando 
nesse sentido.

Alternativas para criar, ampliar e baratear formas 
de energia sustentável não são apenas fundamentais 
para evitar uma catástrofe climática, mas meios de 
aceleração tecnológica e criação de empregos, que 
permitirão a formação de um mercado verde com grandes 
oportunidades e retorno financeiro. O presidente dos 
EUA, Joe Biden, se referiu ao momento, pela dimensão 
das oportunidades, como uma Quarta Revolução 
Industrial.

Restaurar as florestas desflorestadas pelo ser humano 
é uma forma de atuar para a remoção de gases de efeito 
estufa da atmosfera. Nesse sentido, o presidente brasileiro, 
Jair Bolsonaro, ao lado de outros líderes em sessão 
virtual na Cúpula do Clima, destacou o “compromisso 
de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a 
plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal”. 
Argumentou que é “fundamental contar com os recursos 
financeiros dos países dispostos a atuar de maneira 
imediata, real e construtiva na solução desses problemas”.

Alguns países com grande cobertura florestal, 
como Colômbia e Indonésia, estão atraindo recursos e 
investimentos enquanto o governo brasileiro, apesar de 
possuir US$ 3 bilhões parados no Fundo Amazônia, ainda 
não apresentou uma gestão dos recursos que integre o 
discurso apresentado ao mundo às ações efetivas para 
concretizá-lo. Ao contrário, os índices de desmatamento 
continuam aumentando, gerando incertezas quanto às 
reais possibilidades de o país atuar eficazmente para 
conter o desmatamento.

A principal mensagem da Cúpula do Clima é a de que 
o desenvolvimento sustentável é o grande desafio do 
século XXI. Nesse sentido, é necessário ser superado 
o atraso na transição verde pactuada no Acordo de 
Paris e a necessidade de os países chegarem à COP-26 
muito mais preparados para a cooperação mundial em 
torno da questão ambiental e das mudanças climáticas, 
demonstrando ações e resultados efetivos, vontade 
política e gestão eficaz no sentido de concretizar o que 
muitas vezes não passa de boas intenções. Em resumo, 
nessa nova “revolução verde”, ganha o planeta e aqueles 
que primeiro puderem compreender a sua real dimensão, 
seus ganhos e suas perdas.

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

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.

E-commerce global salta para 
US$ 26,7 tri com a pandemia
A participação do 

comércio eletrô-
nico global no va-

rejo, em meio a restrições 
de movimento induzidas 
pela Covid-19, cresceu de 
16% para 19% em 2020, de 
acordo com estimativas no 
último relatório divulgado 
nessa semana pela Unctad.

As vendas globais de e-
-commerce saltaram para 
US$ 26,7 trilhões em 2019, 
um aumento de 4% em 
relação a 2018, de acordo 
com as últimas estimativas 
disponíveis. Isso inclui ven-
das business-to-business 
(B2B) e business-to-consu-
mer (B2C), e é equivalente 
a 30% do produto interno 
bruto (PIB) global naquele 
ano.

“Essas estatísticas mos-
tram a crescente importân-
cia das atividades online. 
Eles também apontam para 
a necessidade de os países, 
especialmente os em de-
senvolvimento, terem in-
formações para reconstruir 
suas economias após a pan-
demia de Covid-19 ”, disse 
Shamika Sirimanne, direto-
ra de tecnologia e logística 
da Unctad.

De acordo com o estudo 
também, as vendas no vare-
jo online cresceram acentu-
adamente em vários países, 
com a República da Coréia 

relatando a maior participa-
ção, 25,9% em 2020, contra 
20,8% no ano anterior.

A pandemia também 
mostra que houve uma re-
versão de ganhos para em-
presas de plataforma que 
oferecem serviços como 
viagem e recebimento de 
carona. Todas experimenta-
ram quedas acentuadas no 
valor bruto de mercadorias 
(GMV) e quedas corres-
pondentes nas classifica-
ções.

Por exemplo, a Expedia 
caiu do 5º lugar em 2019 pa-
ra o 11º em 2020, a Booking 
Holdings do 6º para o 12º 
e o Airbnb, que lançou sua 
oferta pública inicial em 
2020, do 11º para o 13º.

Apesar da redução do 
GMV das empresas de 
serviços, o GMV total das 
13 maiores empresas de e-
-commerce B2C aumentou 
20,5% em 2020, superior 
ao de 2019 (17,9%). Hou-
ve ganhos particularmente 
grandes para Shopify (até 
95,6%) e Walmart (72,4%). 
No geral, B2C GMV para 
as 13 maiores empresas fi-
cou em US$ 2,9 trilhões em 
2020.

O relatório estima o valor 
do e-commerce B2B global 
em 2019 em US$ 21,8 tri-
lhões, representando 82% 
de todo o comércio eletrô-

nico, incluindo vendas em 
plataformas de mercado 
online e transações de inter-
câmbio eletrônico de dados 
(EDI).

Os Estados Unidos con-
tinuaram a dominar o mer-
cado geral de comércio ele-
trônico, à frente do Japão e 
da China.

As vendas de e-commer-
ce B2C foram estimadas em 
US$ 4,9 trilhões em 2019, 
um aumento de 11% em re-
lação a 2018. Os três prin-
cipais países em vendas de 
e-commerce B2C permane-
ceram China, Estados Uni-
dos e Reino Unido.

O e-commerce B2C 
transfronteiriço somou 
cerca de US$ 440 bilhões 
em 2019, um aumento de 
9% em relação a 2018. O 
relatório da Unctad tam-
bém observa que a parce-
la de compradores online 
que fazem compras inter-
nacionais aumentou de 
20% em 2017 para 25% 
em 2019.

Apesar da fortuna con-
siderável das firmas de co-
mércio eletrônico, um índi-
ce divulgado pela Aliança 
Mundial de Benchmarking 
em dezembro do ano pas-
sado as avaliou mal em in-
clusão digital.

O índice classificou 100 
empresas digitais, incluin-

do 14 firmas de comércio 
eletrônico, com base em 
como elas contribuem para 
o acesso às tecnologias digi-
tais, desenvolvendo habili-
dades digitais, aumentando 
a confiança e fomentando a 
inovação.

As empresas de comércio 
eletrônico tiveram desem-
penho inferior em compa-
ração com empresas de ou-
tros setores digitais, como 
hardware ou serviços de 
telecomunicações.

Por exemplo, a empresa 
de comércio eletrônico com 
melhor classificação foi o 
eBay em 49º lugar. No ge-
ral, as empresas de comér-
cio eletrônico obtiveram 
uma pontuação de apenas 
20 em 100 possíveis.

De acordo com o rela-
tório da Unctad, um dos 
principais fatores para o 
fraco desempenho é que as 
empresas de comércio ele-
trônico são relativamente 
jovens, normalmente fun-
dadas apenas nas últimas 
duas décadas.

“Essas empresas têm se 
concentrado mais nos acio-
nistas do que no envolvi-
mento com um amplo gru-
po de partes interessadas e 
na compilação de indicado-
res de desempenho ambien-
tal, social e de governança”, 
afirma o relatório.

Cade quer adiamento da nova política  
de privacidade do WhatsApp

O Conselho Admi-
nistrativo de De-
fesa Econômica 

(Cade), a Autoridade Na-
cional de Proteção de Da-
dos (ANPD), a Secretaria 
Nacional do Consumidor 
do Ministério da Justiça 
(Senacom) e o Ministério 
Público Federal (MPF) re-
comendaram ao Facebook 
que adie a adoção da nova 
política de privacidade do 
WhatsApp, aplicativo con-
trolado pela empresa.

O início da vigência das 
novas regras está previsto 
para 15 de maio. Os órgãos 
públicos argumentam que 
sugestões propostas pelas 
instituições não foram aco-
lhidas nos novos termos.

O WhatsApp anunciou 
a atualização de sua políti-
ca de privacidade em janei-
ro. Com as novas regras, 
o WhatsApp vai passar a 
compartilhar dados com 
usuários do Facebook. 
Aqueles que não aceitarem 
as novas regras, não pode-
rão mais utilizá-lo. As in-
formações disponibilizadas, 
pouco específicas, segundo 

os órgãos governamentais, 
indicaram que haveria a 
coleta e compartilhamento 
com o Facebook de dados, 
contas comerciais e de inte-
rações.

Os órgãos públicos de-
fendem, por exemplo, que 
os usuários não sejam proi-
bidos de usar determinados 
recursos caso decidam não 
aderir à nova política. Ou-
tro ponto defendido é que 
o grupo não faça qualquer 
tipo de compartilhamen-
to ou tratamento de dados 
de usuários do aplicativo 
de mensagens com o Face-
book a partir da nova polí-
tica.

Conforme o documento, 
as autoridades entendem 
que a alteração nas novas 
regras de privacidade pode 
trazer prejuízos ao direito à 
proteção de dados dos usu-
ários. 

A ANPD apresentou 
sugestões de mudança nas 
novas regras para “maior 
transparência quanto às 
bases legais, finalidades de 
tratamento, direitos  dos 
titulares, tratamento de 

dados pessoais sensíveis e 
de crianças e adolescentes, 
e o reforço de salvaguar-
das de segurança e priva-
cidade”.  

Outro problema identifi-
cado pelos órgãos públicos, 
seria a falta de transparência 
e de clareza acerca de quais 
dados serão coletados. “Sob  
a  ótica  da  proteção  e de-
fesa do consumidor, essa 
ausência de clareza dos ter-
mos de uso e da política  de 
privacidade também pode 
se traduzir em publicida-
de enganosa e abusiva, em 
violação aos arts. 31, 37, 38, 
39, caput, do CDC [Código 
de Defesa do Consumidor], 
pois a oferta contratual 
constante dos termos de 
uso e da política de priva-
cidade não dariam conta da 
dimensão exata do custo 
não precificado de uso do 
serviço pelo consumidor”.

Do ponto de vista con-
correncial, o documento 
das autoridades aponta que 
a mudança na política de 
privacidade pode configu-
rar abuso de posição domi-
nante “por impor o rompi-

mento da continuidade de 
prestação de serviço  es-
sencial de comunicação aos 
seus usuários em razão de 
recusa em submeterem-se à 
condição imposta de com-
partilhamento obrigatório 
de dados  com a empresa 
Facebook e seus parceiros”.

WhatsApp

Em nota, o WhatsApp 
declarou que passou os 
últimos meses fornecen-
do informações sobre a 
atualização, que vale pa-
ra todos os cidadãos do 
mundo. “Neste período, 
a maioria das pessoas que 
já foi notificada aceitou a 
atualização e o WhatsApp 
continua crescendo. Po-
rém, aqueles que ainda não 
tiveram a chance de aceitar 
a atualização não terão su-
as contas apagadas ou per-
derão a funcionalidade no 
dia 15 de maio. A empresa 
continuará enviando lem-
bretes para estes usuários 
dentro do WhatsApp nas 
próximas semanas”, diz o 
comunicado.
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REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES 
DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 3ª 
EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS 
IMOBILIARIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS 
IMOBILIARIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 
(Emissora), nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos 
Creditórios do Agronegócio da 3ª Emissão em Série Única de Certificados 
de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da 
Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os 
titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA da 3ª Emissão 
em Série Única da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários 
S.A. (“Assembleia Geral” e “Emissão”), a se realizar no dia 18/05/2021, às 
14 horas, em 2ª convocação, através da plataforma eletrônica Microsoft 
Teams, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares 
devidamente habilitados nos termos deste Edital, havendo a possibilidade de 
participação por meio de envio de manifestação de voto (“Termo de Apuração 
de Votos”) previamente à data da AGT. Os Titulares que fizerem o envio do 
Termo de Apuração de Votos previamente, não precisarão acessar o link para 
participação na AGT. A Emissora convoca os titulares para a Assembleia 
Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovação da Planner Corretora 
de Valores S.A., como instituição financeira que substituirá a SLW como 
instituição custodiante dos CRA. (ii) Autorização para que a Emissora tome 
todas as providências necessárias para implementar a alteração, incluindo 
aditamentos aos contratos. Procedimento de resposta à Consulta: Caso os 
Titulares queiram enviar o Termo de Apuração de Votos, sua manifestação 
deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo 
I a este edital, instruída com cópia: (i) dos documentos que comprovem a 
representação do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou 
estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de 
identificação dos signatários, e ser encaminhada até o dia 17/05/2021, aos 
cuidados do Agente Fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@
commcor.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As deliberações 
constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de 
Titulares de CRA representando a maioria simples do CRA em circulação 
presentes na Assembléia (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovada, 
a ordem do dia será oponível a todos os Titulares. A Emissora e o Agente 
Fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se a matéria constante da Ordem 
do Dia, estarão autorizados a tomar todas as providências necessárias 
para implementar as alterações necessárias. A presente convocação da 
Assembleia Geral, cujas deliberações poderão ser tomadas por meio do 
recebimento dos Termos de Apuração de Votos, será enviada, pelo agente 
fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto 
ao escriturador dos CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após 
a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o 
previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias 
da ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos 
e-mails ri@reit.com.br e fiduciário@commcor.com.br, respectivamente. Rio 
de Janeiro, 10 de maio de 2021. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS 
IMOBILIÁRIOS S.A. ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRA DA 3ª 
EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS 
IMOBILIÁRIOS S.A. ANEXO I. TERMO DE APURAÇÃO DE VOTOS.  
Nome do Titular ou Representante por extenso: 
Assinatura: 
*O Voto proferido por meio desta Consulta Formal, valerá tanto para a 
primeira convocação da AGT, quanto para a segunda convocação.

LABORATÓRIO GROSS S.A.
C.G.C. nº 33.145.194/0001-72 - NIRE 33300107533

Ata da AGO/E de 28/04/2021. Na sede social à Rua Padre Ildefonso Penalba, 
389, nesta cidade, às 10h, reuniram-se os acionistas, representando a totalidade 
do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença, 
convocados por carta, dispensáveis assim, os editais de lei. Assumiu a presidência 
o Diretor Carlos Fernando Gross que convidou a sócia Gilda Maria Gross de Melo 
para secretária. Como é conhecimento de todos, o objetivo desta Assembleia é o 
deliberar sobre: a) Aprovação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e 
demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 31/12/2020, 
documentos cujas cópias foram remetidas aos Srs. Acionistas e publicados no 
Diário Oficial e no Monitor Mercantil no dia 27/04/2021; b) Eleição da Diretoria e 
fixação de seus honorários; c) Destinação do resultado do exercício; d) Alteração 
Estatutárias. Após discursão das matérias e dos esclarecimentos necessários, os 
acionistas, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: a) Aprovar o 
Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais demostrações financeiras 
referentes ao exercício social de 31/12/2020; b) Eleger os membros da Diretoria, 
com mandato de um ano: Diretora Presidente - Gilda Maria Gross de Melo, 
brasileira, viuva, industrial, RG nº 1921885/IFP, inscrita no CPF nº 023.915.407-01, 
 residente à Rua Farme de Amoedo, 27 - Apto. 202 - Ipanema - Rio de 
Janeiro/RJ, Diretor Superintendente - Carlos Fernando Gross, brasileiro, 
separado judicialmente, engenheiro e industrial, RG nº 1630514-6/Detran-RJ,  
CPF nº 029.848.577-04, residente à Rua Prudente de Morais, 1588 - Apto. 801 
- Ipanema - Rio de Janeiro/RJ. Fixar em R$75.500,00 a remuneração mensal a 
ser rateada a critério dos mesmos; c) Com referência ao Resultado do Exercício, 
no valor de R$4.023.296,68, será contituida uma reserva legal no valor de 
R$201.164,83, conforme determina o Estatuto, distribuido aos sócios o valor de 
R$1.500.000,00 e incorporado aos lucros acumulados o valor de R$2.322.131,85; 
d) A Assembleia declarou que o Capital Social permanecerá com o valor de 
R$1.034.550,00, ficando sem alteração o Art. 6 dos Estatutos Sociais. Nada mais 
havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada 
por todos os presentes. Rio de Janeiro, 28/04/2021. MCG Participações S/C Ltda e 
GRG Participações S/C Ltda. Carlos Fernando Gross - Presidente da Assembleia. 
MCG Participações S/C Ltda. - Rafael Dias Gross. MCG Participações S/C Ltda. - 
Carlos Fernando Gross. GRG Participações S/C Ltda. - Gilda Maria Gross de Melo. 
MCG Participações S/C Ltda. - Gilda Maria Gross de Melo. GRG Participações 
S/C Ltda. - Rafael Dias Gross. Jucerja nº 4062159, em 06/05/21. Bernardo F.S. 
Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AUXILIUM – COOPERATIVA DE TRABA-
LHO DE MULTISERVIÇOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE LTDA
– CONVOCAÇÃO DE AGE – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
– A Diretora Presidente da AUXILIUM – COOPERATIVA DE TRABALHO
DE MULTISERVIÇOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE LTDA, re-
gistrada na JUCERJA sob o NIRE:  33.4.0005432-6  e inscrita no CNPJ
sob o nº 23.189.272/0001-87, Sra. Edvania Toledo Ignacio, no exer-
cício de suas atribuições, convoca todos os associados em dia com
suas obrigações para participarem da AGE – Assembleia Geral Ex-
traordinária a ser realizada no dia 19/05/2021, nas dependências
do prédio onde está estabelecida a cooperativa, em suas áreas co-
muns, a fim de dar maior segurança e possibilitar a participação dos
sócios, mantendo a distância mínima exigida entre eles, seguindo os
protocolos definidos pelos Órgãos Sanitários e de Saúde, como pre-
venção contra a Pandemia – COVID-19. Para tanto, a AGE será realiza-
da na Rua Miguel Couto, 134, Sala 202, Centro, Rio de Janeiro – RJ, em
primeira convocação as 17:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois
terços) dos sócios cooperados; em segunda convocação as 18:00 h
com a presença mínima de metade mais um dos sócios cooperados e
em terceira e última convocação as 19:00 h com a presença mínima de
50 (cinquenta) sócios cooperados ou 20% (vinte por cento) do total de
membros do quadro social, prevalecendo o menor número entre as
duas alternativas. Para efeito de quórum, na data da presente
convocação a cooperativa possui 100 (cem) cooperados no seu
quadro social. Conforme disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os
associados poderão participar e votar a distância na Assembleia, caso
necessário, nos termos do disposto na regulamentação do Departa-
mento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Es-
pecial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia (Incluído pela Medida Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020).
A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Apresentação de Renúncia
de Diretora a cargo da Diretoria; 2) Eleição para cargo de Diretoria em
vacância; 3) Demais assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ,
08 de maio de 2021. Edvania Toledo Ignacio – Diretor Presidente.

19ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA MUNDO.COM
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ 04.950.177/0001-00 / NIRE 33.4.0004124-1 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da MUNDO.COM COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE TU-
RISMO E EVENTOS LTDA, convoca todos os seus cooperados para a
Assembleia Ordinária a ser realizada no dia 14 de maio de 2021, no Hotel
O.K. situado na Rua Senador Dantas nº 24, 17º andar, sala Paraty –
Centro- RJ. Com primeira chamada às 12:00h com a presença de 2/3 dos
cooperados em dia com suas obrigações; segunda convocação às 13:00h
com a presença de ½ + 1 dos cooperados em dia e terceira e última
convocação às 14:00h com presença de no mínimo 10 cooperados em dia
com suas obrigações sociais, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1) Apresentação do Balanço de 2020; 2) Eleição de Conselho Fiscal;
3) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021.

Embraer supera em 4 meses  
vendas de Ipanema em 2020

A divisão de aviação 
agrícola da Em-
braer atingiu uma 

marca de 37 aviões Ipane-
ma vendidos até o final do 
mês de abril, o que repre-
senta um aumento de 48% 
em relação às 25 aeronaves 
comercializadas em todo o 
ano de 2020. Segundo a fa-
bricante, a alta acompanha 
uma tendência de cresci-
mento que vem ocorrendo 
no setor nos últimos anos. 
Cerca de 90% das aeronaves 
encomendadas têm como 
prazo as entregas previstas 
para o segundo semestre 
deste ano, informou nesta 
sexta-feira a Embraer. 

Com quase 1.500 unida-

des produzidas ao longo de 
cinco décadas, o Ipanema 
ocupa a liderança do seg-
mento com 60% de parti-
cipação no mercado nacio-
nal. Com o desempenho 
favorável do agronegócio 
brasileiro e as inovações 
tecnológicas incorporadas 
na nova versão, o Ipanema 
tem sido um dos principais 
destaques da agricultura de 
precisão por combinar alta 
tecnologia e tradição de um 
produto que evolui conti-
nuamente para atender aos 
requisitos de alta produtivi-
dade e baixo custo opera-
cional. 

O Ipanema 203, o mo-
delo mais atual da série, é 

movido a energia renovável 
(etanol) e conta com apri-
moramentos que aumen-
tam a robustez e instalação 
como despesas com manu-
tenção ao longo dos anos. 
Siga-nos no Twitter: @
Embraer Sobre a Embraer 
Empresa aeroespacial glo-
bal com sede no Brasil, a 
Embraer atua nos segmen-
tos de Aviação Comercial, 
Aviação Executiva, Defe-
sa & Segurança e Aviação 
Agrícola. 

A Embraer projeta, 
desenvolve, fabrica e co-
mercializa aeronaves e 
sistemas, além de forne-
cer Serviços & Suporte 
a clientes no pós-venda. 

Desde sua fundação, em 
1969, a Embraer já entre-
gou mais de 8 mil aerona-
ves. Em média, a cada 10 
segundos uma aeronave 
fabricada pela Embraer 
decola de algum lugar do 
mundo, transportando 
mais de 145 milhões de 
passageiros. A Embraer é 
líder na fabricação de ja-
tos comerciais de até 150 
assentos e a principal ex-
portadora de bens de alto 
valor agregado do Brasil. 
A empresa mantém unida-
des industriais, escritórios, 
centros de serviço e distri-
buição de peças, entre ou-
tras atividades, nas Améri-
cas, África, Ásia e Europa.

China: produtos de consumo atrai marcas internacionais

Andrade Gutierrez 
diz que irá alienar  
os papéis da CCR

Os papéis da com-
panhia de infraes-
trutura CCR pu-

xavam as altas da B3 nesta 
sexta-feira após a Andrade 
Gutierrez Participações 
S.A. (AG Participações) 
anunciar intenção de alienar 
os papéis da companhia. 
Em dificuldades financei-
ras, a AG comunicou a in-
tenção de alienar a totalida-
de das ações de emissão da 
CCR (SA:CCRO3) de que 
é titular, representativas de 
14,86% do capital social da 
companhia, diante de oferta 
vinculante recebida da IG4 
Capital Investimentos. Se o 
negócio for confirmado, a 
venda pode chegar a R$ 4,6 
bilhões. A ação da CCR su-
bia 8,77%, a R$ 13,27, após 
o comunicado.

A CCR comunicou nesta 
sexta-feira, em fato relevan-
te, que a presidente do Con-
selho de Administração da 
empresa, Ana Maria Penido 
Sant´Anna, recebeu cópia 
de carta enviada nesta data 
pela acionista Andrade Gu-
tierrez Participações S.A. 
(AG Participações) aos de-
mais signatários do acordo 
de acionistas arquivado na 
sede da companhia (Carta), 
por meio da qual a AG Par-
ticipações comunicou a in-
tenção de alienar a totalida-
de das ações de emissão da 
CCR vinculadas ao Acor-
do de Acionistas de que é 
titular, representativas de 
14,86% do capital social da 
companhia, diante de oferta 
vinculante recebida de IG4 
Capital Investimentos Ltda. 

A companhia informou 
que os demais acionistas in-
tegrantes do bloco de con-
trole da CCR signatários 
do Acordo de Acionistas 
poderão, durante um prazo 
de 30 (trinta) dias contados 
a partir da presente data 
(7/05), exercer seus respec-
tivos direitos de preferência 
conforme os termos previs-
tos em referido acordo. “A 
companhia manterá os seus 
acionistas e o mercado em 
geral devidamente infor-
mados a respeito da ope-
ração”, destacou o comu-
nicado assinado por Waldo 
Perez, Diretor de Relações 
com Investidores da CCR.

Em 16 de abril, a agên-
cia de classificação de risco 
Fitch Ratings rebaixou os 
IDRs (Issuer Default Ratin-
gs - Ratings de Inadimplên-
cia do Emissor) de Longo 
Prazo em Moedas Estran-
geira e Local da Andrade 
Gutierrez Engenharia S.A. 
(AGE) para ‘RD’, de ‘C’, e 
o Rating Nacional de Lon-
go Prazo da companhia pa-
ra ‘RD(bra)’, de ‘C(bra)’. Ao 
mesmo tempo, a agência 
afirmou o rating ‘C’/’RR4’ 
das notas seniores com ga-
rantias reais e vencimento 
em 2024 da Andrade Gu-
tierrez International S.A. 
(AGI) e o rating ‘C’ das 
notas seniores sem garantia 
real e com vencimento em 
2021 da companhia, além 
ter rebaixado o Rating de 
Recuperação destas notas 
para ‘RR6’, de ‘RR4’. Todas 
as notas são integralmente 
garantidas pela AGE.

A primeira Exposição 
Internacional de Produtos 
de Consumo da China, que 
começou nesta sexta-feira 
e termina no próximo dia 
10, em Haikou, capital da 
Província de Hainan, no sul 
da China, será um ímã pa-
ra as marcas internacionais, 
segundo os organizadores. 
Organizada pelo Ministério 
do Comércio e pelo gover-
no provincial de Hainan, a 
exposição teve 2.628 mar-
cas registradas, incluindo 
1.365 internacionais prove-
nientes de 69 países e regi-
ões.

Com uma área de 80 mil 
metros quadrados, incluin-
do 60 mil metros quadrados 
destinados aos expositores 

internacionais, com produ-
tos de joalheria, alimentí-
cios e de saúde de marcas 
líderes, espera-se que a ex-
posição atraia mais de 30 
mil compradores e mais de 
200 mil visitantes.

Para atender à demanda 
por produtos de lazer de 
alta gama entre os novos 
ricos do país, a cidade de 
Haikou realizará uma ex-
posição de iates durante o 
evento, que contará com 
107 iates de 58 marcas de 
12 países e regiões. A Suíça, 
como convidada de honra 
do evento, está planejando 
realizar 81 atividades de lan-
çamento de novos produtos 
de consumo.

O evento será a primei-

ra exposição internacional 
a ser realizada em Hainan 
desde que a China lançou 
um plano diretriz em junho 
de 2020 para transformar 
a província insular em um 
porto de livre comércio 
globalmente influente e de 
alto nível até meados deste 
século.

Trata-se da primeira ex-
posição focada em produ-
tos de consumo organizada 
pela segunda maior econo-
mia do mundo. Espera-se 
que evidencie o poder de 
consumo do país, facilite a 
construção do porto de li-
vre comércio e contribua 
para o novo paradigma de 
desenvolvimento de dupla 
circulação.

Han Shengjian, diretor 
do Departamento de De-
senvolvimento Econômico 
Internacional de Hainan, 
afirmou que a exposição 
serve como uma platafor-
ma global para exibir e co-
mercializar produtos sofis-
ticados de consumo.

De acordo com os orga-
nizadores, o foco do even-
to será mais a exposição de 
produtos e a promoção de 
marcas do que vendas no 
local. “A maioria dos expo-
sitores espera ter acesso a 
mais compradores e buscar 
mais oportunidades de co-
operação comercial através 
da feira, ao invés de vendas 
no local”, disse Han â agên-
cia Xinhua.

Cresce volume de 
exportações de serviços 

A China registrou um dé-
ficit comercial de serviços 
de 66,69 bilhões de iuanes 
(US$ 10,3 bilhões) no pri-
meiro trimestre deste ano, 
uma queda de 74,7% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado, mostraram 
dados do Ministério do Co-
mércio nesta sexta-feira. O 
volume total do comércio 
de serviços do país atingiu 
1,16 trilhão de iuanes no 
período de janeiro a março, 
um aumento anual de 0,5%, 
de acordo com a pasta.

O déficit mais baixo foi 
o resultado de um cresci-
mento significativo de ex-
portações de serviços, que 
aumentou 22,8% em ter-
mos anuais no período. Já 
as importações de serviços 
diminuíram 13,5%.

O comércio chinês de ser-
viços de conhecimento in-
tensivo teve um forte cresci-
mento no primeiro trimestre. 
Ele aumentou 15,5% anual-
mente no período, respon-
dendo por 46,6% do comér-

cio total de serviços.
Segundo a  agência Xi-

nhua, a indústria de ser-
viços de turismo caiu sig-
nificativamente, pois a 
pandemia de Covid-19 con-
tinuou impactando o setor 
em todo o mundo. No pri-
meiro trimestre, os volumes 
do comércio de serviços de 
turismo caíram 45,9% em 
relação ao ano passado. Ex-
cluindo o setor de turismo, 
o comércio de serviços do 
país nos primeiros três me-
ses cresceu 21,1% em ter-
mos anuais.

Somente em março, o co-
mércio de serviços da China 
cresceu 7,9% anualmente, o 
primeiro crescimento mensal 
desde o surto da Covid-19, 
mostraram os dados.

Em contraste do comér-
cio de bens, o de serviços 
se refere às vendas e entre-
ga de produtos intangíveis, 
como transporte, turismo, 
telecomunicações, constru-
ção, publicidade, informáti-
ca e contabilidade.
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JUÍZO DE DIREITO DA 18ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL/RJ.

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO, com prazo de 05
dias, extraído dos autos da Ação de Procedimento Sumário
proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE AÇORES contra
ESPÓLIOS DE JOSÉ RIBAMAR DE SOUZA e de FRANCISCA
RAMALHO DA ROCHA DE SOUZA (Processo nº 0314365-
32.2010.8.19.0001), na forma abaixo: A Dra. MABEL CHRISTINA
CASTRIOTO MEIRA DE VASCONCELLOS, Juíza de Direito da
Décima Oitava Vara Cível da Comarca da Capital/RJ., FAZ SABER
aos que presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente a ESPÓLIOS DE JOSÉ RIBAMAR
DE SOUZA e de FRANCISCA RAMALHO DA ROCHA DE SOUZA,
representados por seu inventariante Francisco José de Souza, de
que o Pregão será realizado de forma online através do site
www.andrealeiloeira.lel.br, no dia 18/05/2021, às 13:00 horas, (com
abertura no site no dia 17/05/2021, às 13:00hs, com
encerramento no dia 18/05/2021, às 13:10hs), os lances deverão
ser superiores ao valor da avaliação, ou no dia 20/05/2021, às
13:00 horas, (com abertura no site no dia 18/05/2021, às 13:30hs,
com encerramento no dia 20/05/2021, às 13:10hs), os lances
deverão ser superiores ao preço mínimo que ora fixo em 50%
(cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme Decisão de
fls.434/435, com termo de penhora às fls.290, com a ciência da
penhora às fls.282, descrito e avaliado às fls.368, ciência ao laudo
de avaliação fls.377, e homologado às fls.381. – LAUDO DE
AVALIAÇÃO INDIRETA Inicialmente, informo que nos dias 02/12/
2020 e 09/12/2020 compareci ao endereço indicado no mandado
mas não logrei êxito em encontrar ninguém no local, conforme
informação do porteiro José Ricardo. Dessa forma, procedo a
AVALIAÇÃO INDIRETA do imóvel. IMÓVEL AVALIADO: apartamento
residencial, situado na R. Visconde de Santa Isabel, 155/502,
VILA ISABEL, RJ. Devidamente dimensionado e caracterizado no
10º Ofício de Registro de Imóveis cópias da Certidão que
acompanham o mandado e fazem parte integrante desse laudo.
CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL PRÉDIO: residencial, afastado do
alinhamento da via pública, com portão de ferro antes do hall de
entrada, 3 pavimentos de garagem, 2 elevadores, portaria 24hs,
playground com churrasqueira e salão de festas. APARTAMENTO
502: 66m², com direito a uma vaga de garagem.  DA REGIÃO: O
imóvel localiza-se no bairro Vila Isabel, bairro servido de todos os
melhoramentos públicos do município como distribuição de
energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, asfaltamento,
rede de água e esgoto. Além de ter acesso a farto comércio, bancos,
supermercados e transportes públicos. METODOLOGIA foi aplicado
o método comparativo descrito para obtenção de informações,
com pesquisa em sites de compra e venda de imóveis para
obtenção das amostras de valores de mercado de imóveis
semelhantes na mesma rua. AVALIAÇÃO considerando a
localização do imóvel e área construída, avalio o bem acima
descrito em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) - RJ.,
14/12/2020. – equivalente a 70.323,48 UFIR’S, correspondente
nesta data a R$ 260.569,62 (duzentos e sessenta mil, quinhentos
e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos). De acordo
com o 10º RGI. (Mat.30.204) consta registrado no R-5 Compra
para José Ribamar de Souza e s/m Francisca Ramalho da Rocha
Souza; e no R-8 penhora desta Ação. De acordo com a Certidão de
Situação Fiscal e Enfitêutica o ref. imóvel apresenta débitos de
IPTU referente aos exercícios de 2005 à 2021, que perfaz o valor
aproximado de R$ 15.762,61, mais os acréscimos legais. E

conforme a Certidão de Taxa de Incêndio, o imóvel apresenta
débitos nos exercícios de 2015 à 2020, que perfaz o valor
aproximado de R$ 607,47, mais os acréscimos legais. A venda
será livre e desembaraçada de débitos, conforme determina o Art.
908 § 1º do CPC, os créditos que recaem sobre o bem sub-
rogando-se sobre o respectivo preço, bem como de débitos de
IPTU e taxa de incêndio, de acordo o Art.130 do CTN. Condições
de Venda: O leilão eletrônico será conduzido pela Leiloeira Pública
Oficial ANDRÉA ROSA COSTA, inscrita na JUCERJA sob a matrícula
n° 088, através do portal eletrônico - site –
www.andrealeiloeira.lel.br. Para participar do leilão oferecendo
lanços pela internet, deverão previamente efetuar o cadastro
pessoal no site da Leiloeira (www.andrealeiloeira.lel.br) e também
solicitar sua habilitação para participar do Leilão na modalidade
online, sujeito à aprovação após comprovação dos dados
cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e no
prazo previsto no Contrato de Participação em Pregão Eletrônico
(disponível no site da Leiloeira); Todos os lances efetuados por
usuário certificado não são passíveis de arrependimento. Os
interessados poderão enviar seus lances previamente. Caso
sejam ofertados lances nos 3 (três) minutos finais, o sistema
prorrogará a disputa por mais 3 (três) minutos para que todos os
participantes tenham a oportunidade de enviar novos lances
(artigos 21 e 22 da Resolução 236/2016 CNJ). Na forma do artigo
892, caput do CPC, o pagamento será à vista, através de guia de
depósito judicial (emitida pela leiloeira), e enviada por e-mail da
Leiloeira para o Arrematante, devendo o mesmo comprovar o
pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser depositada
na conta corrente da Sra. Leiloeira a comissão do Leilão, à vista,
no prazo de 24 horas do término do Leilão, através de depósito
bancário, DOC ou TED. A conta corrente da Sra. Leiloeira será
informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico.
Ainda será devido o pagamento de custas de cartório de 1% até o
máximo permitido em lei. Decorridos os prazos sem que o(s)
arrematante(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis, assim como a perda da caução, voltando
o(s) bem(ns) a novo Leilão, não sendo admitido participar o
arrematante remisso. Sendo efetuado o pagamento por cheque, o
depósito será efetuado no primeiro dia útil seguinte ao leilão
efetuado, à disposição do juízo. A comissão devida ao Leiloeiro
será de 5% (cinco) sobre o valor da arrematação, não se incluindo
no valor do lanço (art. 7 da Resolução 236/2016 - CNJ), que deverá
ser paga diretamente a ele pelo arrematante, sem prejuízo da
reposição dos valores empregados para a realização dos leilões.
Caso haja proposta, na aquisição do bem em parcelas, o
interessado deverá apresentá-la através de petição ao Juízo, antes
da realização do Público Leilão, mediante sinal à vista do valor
equivalente a 25% do lance, nos termos do Art. 895, I e II do CPC.
Conforme Decisão de fls.434/435, a venda será efetuada à vista.
Caso haja proposta, por escrito, de venda do referido bem em
parcelas, nos termos do art. 895, I e II do CPC, que seja permitido
o parcelamento, mediante sinal à vista do valor equivalente a 50 %
(cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o remanescente
ser pago em até 03 (três) parcelas iguais, mensais e sucessivas,
devidamente atualizadas. Mediante depósito em conta Judicial
vinculada a este Juízo junto ao Banco do Brasil, em 30, 60 e 90
dias contados da data do leilão ficando o imóvel penhorado até
que o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. art.
895,§1º do CPC). No caso de atraso no pagamento de qualquer

parcela, incidirá multa de 10 % (dez por cento) sobre a soma da
parcela inadimplida e as parcelas vincendas (art. 895,§4º do CPC)
podendo ainda ocorrer o desfazimento da arrematação com a
perda da caução ( artigo 897 do CPC). Ressalte-se que a oferta
para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado consoante disposto no artigo 895, §7º, do
CPC. Feito o leilão, lavrar-se-á, de imediato, o auto de leilão, (artigo
901 do CPC), devendo o valor apurado ser depositado
imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito às penas
da Lei. Na forma do artigo 892, caput do CPC, autorizo que possa
ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30%
(trinta por cento) do valor lançado, com a complementação no
prazo de 15 (quinze) dias. O valor da comissão do leiloeiro deverá,
no caso de arrematação, ser paga diretamente a ele pelo
arrematante. Com o pagamento integral e prova de recolhimento
tributário (artigo 901 do CPC), extraia-se a Carta de Arrematação,
além de mandado de entrega do bem (se for móvel) e de imissão
na posse (sendo imóvel), imediatamente, em favor do arrematante.
O devedor poderá exercer o direito de remição expressamente
previsto no artigo 826 do CPC até o momento anterior à assinatura
do termo de adjudicação ou de arrematação. Em hipótese
nenhuma, será deferida essa possibilidade após os referidos
momentos (artigos 902 e 903 do CPC). A venda se dará livre e
desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, em
especial as tributárias, no preço, na forma do artigo 908 do CPC:
os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter
rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de
preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130,
parágrafo único do CTN. Caso o leiloeiro, ao verificar os débitos,
perceba que o valor das dívidas aqui mencionadas superem o
valor fixado como preço mínimo , deverá alertar o Juízo para análise
de viabilidade do leilão e eventual alteração do preço mínimo. -
Qualquer lançador que esteja representando terceiros
interessados na arrematação deverá, antes de iniciado o pregão,
apresentar a devida procuração, com firma reconhecida por
autenticidade e, em caso de pessoa jurídica, os Estatutos da
empresa outorgante. Ainda a título de esclarecimentos, o art. 358
do Código Penal tipifica como fraude a arrematação judicial
qualquer um que impedir; perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. -
Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão
suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste
Edital. Fica(m) o(s) devedor(es), o coproprietário, os usufrutuários,
o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com
penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e
vendedor, pelo presente edital intimados dos Leilões, suprindo
assim a exigência contida no Art. 889, incisos e § do CPC. – As
certidões de que trata o Art. 267, inciso XXIII da Consolidação
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, estão anexadas
aos autos. – E para que cheque ao conhecimento de todos os
interessados foi expedido o presente, que será publicado através
da plataforma de leilões on-line: www.andrealeiloeira.lel.br,
www.sindicatodosleiloeirosrj.com e www.publicjud.com.br, de
acordo com o Art. 887 § 2º e 3º do CPC, e estará afixado no local de
costume. – Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos
sete dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e um. – Eu,
Thabatta Leandro Veites, chefe de serventia cível, Mat. 01/32666, o
fiz datilografar e subscrevo. (as.) Dra.  Mabel Christina Castrioto
Meira de Vasconcellos – Juíza de Direito.

 B3 lucra R$ 1,25 bilhão no  
trimestre, aumento de 22,5% 

CVM publica  
orientações para 
auditores independentes

“As pessoas têm mo-
vimentado as suas 
carteiras em artigos 

de maior risco, mas quando 
olhamos mais adiante ainda 
há incertezas sobre a reto-
mada econômica”. A obser-
vação é de Daniel Sonder, 
vice-presidente Financeiro, 
Corporativo e de Relações 
com Investidores da B3. A 
Bolsa Paulista divulgou os 
resultados financeiros do 
primeiro trimestre de 2021.

A receita total atingiu R$ 
2,667 bilhões no 1T21, al-
ta de 25,5% em relação ao 
1T20, com crescimento de 
receita em todos os seg-
mentos. Na mesma base de 
comparação, o lucro líquido 
atribuído aos acionistas da 
B3 atingiu R$1,256 bilhão, 
aumento de 22,5%. Os da-
dos foram divulgados na 
noite de quinta-feira, após 
fechamento do mercado.

Segundo a B3, volumes 
transacionados continuaram 
a crescer influenciados por 
conjuntura macroeconômica 
atrativa para o desenvolvi-
mento dos mercados de ca-
pitais, com inflação e taxas de 
juros baixas. “A manutenção 
dos altos volumes negocia-
dos em nossas plataformas 
contribuiu com um sólido 
desempenho financeiro no 
primeiro trimestre. As recei-
tas totalizaram R$2,6 bilhões, 
5% acima do 4T20 e 25% 
maior que no 1T20”, citou 
Sonder.

Ele explicou que a ala-
vancagem operacional da 
Companhia alinhada à dis-
ciplina de despesas contri-
buiu com o crescimento de 
24% do nosso Ebitda, que 
atingiu R$ 1,9 bilhão. “No 
1T21, também continua-
mos o apoio à sociedade no 
combate à pandemia junta-
mente com a B3 Social, as-

sociação sem fins lucrativos 
na qual a B3 é associada-
fundadora, com R$ 15 mi-
lhões aprovados em ações 
ligadas à emergência de saú-
de e segurança alimentar.”, 
relatou. 

Taxa de juros

“A taxa de juros básico 
da economia foi elevada em 
75bps por duas vezes em 
2021 até o momento (nos 
meses de março e maio), che-
gando a 3,50% e revertendo 
sua trajetória de queda obser-
vada desde 2015, mas ainda 
mantendo-se em um pata-
mar muito inferior à média 
histórica”, cita Gilson Finkel-
sztain, presidente da B3.

Ele acredita que o am-
biente atual de taxas de ju-
ros é capaz de manter as 
condições necessárias para 
o desenvolvimento do mer-
cado de capitais local e para 
a retomada da atividade de 
crédito no Brasil, assim que 
a economia iniciar sua re-
cuperação. Nesse contexto, 
a atividade de captação de 
renda variável se manteve 
aquecida no trimestre, com 
15 IPOs e 7 follow-ons, que 
totalizaram R$32,8 bilhões. 
O ADTV atingiu R$36,8 
bilhões no 1T21, 17% aci-
ma da média observada no 
4T20. 

Segundo Finkelsztain, 
nesse período de cresci-
mento de volumes, a B3 
manteve o foco na excelên-
cia operacional, garantindo 
a estabilidade das nossas 
plataformas nos mais altos 
níveis de disponibilidade, 
fortalecendo nossa posição 
como infraestrutura robus-
ta e segura para os nossos 
clientes e o mercado. “Esta-
mos investindo fortemente 
para aumentar a capacidade 

de processamento da nossa 
infraestrutura de tecnolo-
gia e continuar atendendo 
a expansão do mercado.”, 
comentou.

Destaques do trimestre

Segmento Listado: re-
ceita de R$1,893 bilhão 
(71,0% do total), 25,7% 
maior do que no 1T20. O 
resultado foi impulsionado 
pela recuperação do valor 
dos ativos no segmento de 
ações à vista, que no fim 
do 1T20 já sofriam com 
os efeitos do início da cri-
se causada pela Covid-19, 
além dos novos IPOs que 
ocorreram ao longo dos úl-
timos 12 meses, e por maio-
res volumes negociados 
nas plataformas, tanto em 
ativos de renda variável co-
mo em derivativos listados, 
reflexo de uma base maior 
de investidores e de volati-
lidade advinda de incertezas 
político-econômicas no pe-
ríodo.

Segmento Balcão: receita 
de R$ 269,6 milhões (10,1% 
do total), aumento de 10,6% 
sobre o 1T20, refletindo o 
volume de emissões e o es-
toque de instrumentos de 
captação bancária registra-
dos no 1T21, que cresceram 
6,7% e 38,0%, respectiva-
mente, em função, princi-
palmente, do crescimento 
de emissões de CDB, que 
representaram 73,1% das 
novas emissões durante o 
trimestre. Já o estoque mé-
dio de instrumentos de dí-
vida corporativa aumentou 
1,8%, com as debêntures 
de leasing representando 
23,6% do estoque médio de 
dívida corporativa no 1T21 
(vs 29,9% no 1T20). Outro 
destaque do mercado de 
renda fixa foi o contínuo 

crescimento do Tesouro 
Direto (TD), cujo número 
de investidores e o estoque 
em aberto cresceram 21,3% 
e 3,1%, respectivamente.

Segmento Infraestru-
tura para Financiamento: 
R$122,1 milhões (4,6% do 
total), alta de 17,1%, em 
razão da retraída base de 
comparação do 1T20, for-
temente abalado pelo início 
da pandemia de Covid-19 
no país, e (i) correção anu-
al dos preços pela inflação 
(IPCA) e (ii) crescimen-
to dos novos serviços do 
segmento, em especial as 
operações da Portal de Do-
cumentos e a Plataforma 
Imobiliária.

Segmento Tecnologia, 
dados e serviços: receita de 
R$327,5 milhões (12,3% do 
total), alta de 24,8% sobre o 
1T20. A quantidade média de 
clientes do serviço de utiliza-
ção mensal dos sistemas do 
segmento Balcão aumentou 
9,7%, resultado, principal-
mente, do crescimento da 
indústria de fundos no Bra-
sil. A quantidade de TEDs 
processadas diminuiu 4,2%, 
devido à expansão da utiliza-
ção do PIX em detrimento às 
TEDs no período

Reversão de Provisões: 
R$55,5 milhões (2,1% do 
total), explicado, principal-
mente, pela reclassificação 
da probabilidade de perda, 
de provável para possível, da 
disputa judicial com o Banco 
BMD. Tal reclassificação re-
sultou em uma reversão de 
provisão de R$53,6 milhões 
no trimestre, a qual foi reco-
nhecida contabilmente em 
parte como receita (impacto 
positivo não recorrente de 
R$55,5 milhões) e em parte 
como despesa (impacto ne-
gativo não recorrente de R$ 
1,9 milhão).

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
(CVM) divulgou 

orientações para auditores 
independentes alinhadas 
com as melhores práticas 
no mercado de capitais. 
Área técnica da autarquia 
lista recomendações sobre 
registro, atuação e normas. 

Segundo a CVM, a no-
va versão do documento 
é resultado direto da ação 
de supervisão e fiscali-
zação dos regulados. “As 
orientações buscam facili-
tar o entendimento desses 
participantes com relação 
à atuação mais correta e 
adequada no mercado, 
prevenindo erros e des-
vios de conduta”, destaca 
Paulo Roberto Ferreira, 
superintendente da SNC.

Recomendações da SNC

São disponibilizadas 
orientações a respeito de: 
Registro; Comprovação da 
atividade; Informações Pe-
riódicas; Atualização Ca-
dastral e Declaração Ele-
trônica de Conformidade; 
Comunicações relativas ao 
art. 24 da Instrução CVM 
617; Programa de Revisão 
Externa de Qualidade; Pro-
grama de Educação Profis-

sional Continuada; Rotativi-
dade de Auditores; Emissão 
de Relatório Circunstancia-
do; Relatório de Auditoria 
e Principais Assuntos de 
Auditoria; Exame de Quali-
ficação Técnica - prova es-
pecífica CVM; Composição 
das equipes de auditoria; 
Cadastro único; Auditoria 
das demonstrações finan-
ceiras de Fundos de Inves-
timento em Direitos Credi-
tórios (FIDC), Certificados 
de Recebíveis Imobiliários 
– (CRI) e Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio 
(CRA); Auditoria de esti-
mativas contábeis e divulga-
ções relacionadas (NBC TA 
540 (R2); Elaboração de re-
latórios de auditoria – mo-
dificação de opinião; Audi-
tor Independente – Pessoa 
Jurídica: tipos societários 
e responsabilidade dos só-
cios; Reconhecimento de 
créditos fiscais e seus pos-
síveis reflexos no relatório 
de auditoria; Aspectos rele-
vantes a serem observados 
na revisão das Notas Ex-
plicativas e na avaliação das 
demais informações cons-
tantes das Demonstrações 
Contábeis em pedidos de 
registro inicial de compa-
nhia aberta; e Novo Proto-
colo Digital.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Em milhares de reais)

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

queiroz galvão s.a.
COMPANHIA FECHADA

CNPJ Nº 02.538.798/0001-55

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 
da Queiroz Galvão S.A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de serviços 
pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.

1 - Contexto Operacional: 1.1 - Objeto social: A Queiroz Galvão S.A. ( 
QGSA ou Companhia) é uma holding de capital fechado, constituída em 01 
de fevereiro de 1998, como parte do amplo processo de reestruturação 
societária do Grupo Queiroz Galvão, novos planos estratégicos e de 
realinhamento das operações por áreas de negócios. Neste contexto a 
Companhia tem como atividade preponderante a participação como 
acionistas ou cotistas de outras empresas e o assessoramento e a 
administração de empresas. Em AGE realizada em 31 de agosto de 1998, os 
acionistas aprovaram a incorporação ao patrimônio líquido de ações de 
propriedade dos subscritores em outras sociedades do mesmo Grupo 
Queiroz Galvão através de procedimento previsto na legislação brasileira 
denominada conversão de empresas existentes em subsidiárias integrais da 
sociedade por ações Queiroz Galvão S.A.; mediante incorporação de todas 
as ações daquelas ao patrimônio líquido desta. 1.2 - Operações da 
Companhia: As subsidiárias diretas da Queiroz Galvão S.A., e suas 
respectivas áreas de negócios são: Construtora Queiroz Galvão S.A.- 
CQG: A Construtora Queiroz Galvão S.A.(CQG) , desenvolve regularmente 
suas atividades, promovendo as operações financeiras e securitárias 
inerentes à natureza dos seus serviços, atuando na indústria da construção 
civil, preponderantemente, nos segmentos: metroviário, de usinas 
hidrelétricas e barragens, executando pontes, túneis, viadutos, construções 
portuárias, edifícios, estradas e serviços de montagem industrial. Queiroz 
Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A.: A Sociedade participa no 
capital de outras empresas objetivando desenvolver negócios nas áreas de 
concessões públicas de transportes (rodoviário e metroviário), energia, 
produtos agrícolas, cimentos, alimentos, siderurgia e infraestrutura e 
saneamento. BS-3 S.A.: A BS-3 S.A. tem como objetivo social e específico a 
realização de investimentos para exploração, desenvolvimento e produção 
de petróleo e gás natural, realização de estudos e projetos de engenharia, e 
participação em consórcios. Atualmente a Sociedade ainda não exerce 
atividades operacionais. VITAL Engenharia Ambiental S.A.: Fomentar a 
participação do Grupo Queiroz Galvão nas áreas de prestação de serviços ou 
concessões de serviços públicos de limpeza urbana, construção de aterros 
sanitários e outros afins. Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário 
S.A.: Incrementar na Sociedade as atividades de compra e venda de imóveis, 
desmembramento e loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e 
construção de imóveis destinados à venda. ENAUTA Participações S.A.: 
Sociedade de capital aberto com participação em sociedades que se 
dediquem substancialmente à exploração, produção e comercialização de 
petróleo, gás natural e seus derivados. Queiroz Galvão Naval S.A.: 
Participação em sociedades que se dediquem substancialmente a 
engenharia, construção, montagem, serviços de reparo de navios e outros 
produtos da área naval. QGSEE Participações Ltda.: Participação em 
sociedades, no Brasil ou no exterior, cujo objeto social envolva: a) a 
exploração da indústria de construção civil, inclusive de obras públicas; b) a 
importação, exportação, peças, equipamentos, bens e serviços ligados a 
obras de engenharia e construção civil; c) o comércio de materiais, bens e 
serviços de construção em geral. Queiroz Galvão Empreendimentos Ltda.: 
Participação em mercado preponderantemente de empreendimentos 
imobiliários econômicos, com mais flexibilidade e agilidade. ORBIS 
Ambiental S.A.: A Orbis, por seu turno, foca suas atividades na área de 
controle, operação, manutenção e funcionamento de aterro sanitário, atuando 
acessoriamente nas demais atividades. ENGETEC Construções e 
Montagens S.A.: É uma sociedade de capital fechado, tem como objetivo as 
seguintes atividades: a) construção industrial e civil, montagens industriais e 
civil de obras públicas ou da iniciativa privada, a compra, venda, importação 
e exportação de materiais, peças e equipamentos, ligados a essas atividades; 
b) realização de estudos e projetos de engenharia e prestação de serviços de 
qualquer natureza no ramo de engenharia consultiva ou de projetos; e c) 
participação em outras sociedades e consórcios, no Brasil e no exterior, 
quando ligadas às atividades de seu objeto social. 1.3 - Efeitos da pandemia 
da COVID-19: A Queiroz Galvão S.A. adotou providências para que seus 
empreendimentos pudessem continuar operando e manteve em andamento 
quase a totalidade dos empreendimentos, sendo somente as obras da 
Transbrasil paralisadas de março a maio de 2020, mas já retornando às 
atividades. Não obstante todo o esforço operacional empregado, a Queiroz 
Galvão S.A., também adotou medidas para preservação de caixa, em linha 
com todo a legislação emanada pelos Municípios, Estados e União com 
relação ao enfrentamento da Pandemia Covid-19. Entre elas podemos citar: 
a colocação de 100% do quadro de funcionários em regime de home-office, 
a redução percentual de salários e a postergação de tributos entre outros. A 
Administração da Companhia e de suas controladas tem envidado os maiores 
esforços para a preservação de emprego e manutenção da renda, 
permanecendo em contínua avaliação de medidas adicionais que possam 
ser implementadas a fim de garantir a saúde e segurança de seus empregados 
e usuários, bem como assegurar o caixa necessário para manutenção da 
operação da Companhia e de suas controladas. Entendemos que a retomada 
da atividade econômica, associada ao fim das restrições de movimentação e 
contato social, trará importante impulso aos setores de infraestrutura e de 
construção, beneficiados pelos juros mais baixos e retomada dos programas 
de investimentos públicos e concessões. Considerando todas as análises 
realizadas sobre os aspectos relacionados aos possíveis impactos da 
Covid-19 em seus negócios e nos de suas controladas, até o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020, a Administração concluiu que não houve efeitos 
materiais que afetassem significativamente a sua situação patrimonial e 
financeira em relação as suas demonstrações contábeis. Entretanto, o efeito 
financeiro e econômico para o Grupo dependerá do desfecho da crise e seus 
impactos macroeconômicos, especialmente no que tange à retração na 
atividade econômica. A Administração continuará monitorando os efeitos da 
crise e os impactos nas suas operações e nas demonstrações contábeis. 2 - 
Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1 - Base de preparação 
e apresentação das demonstrações contábeis: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações contábeis da Companhia foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). As práticas contábeis adotadas no 
Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis da Companhia 
estão sendo apresentadas conforme orientação técnica OCPC 07, que trata 
dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação a serem observados 
quando da divulgação dos relatórios contábil-financeiros, em especial das 
contidas nas notas explicativas. A Administração confirma que estão sendo 
evidenciadas todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
contábeis e que estas correspondem às utilizadas em sua gestão. A 

Companhia não está apresentando nesse relatório demonstrações contábeis 
consolidadas. Foram elaboradas e estão sendo apresentadas em separado, 
na data de aprovação destas demonstrações contábeis, para propósito 
específico demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Queiroz 
Galvão S.A. e suas controladas, as quais contemplam, identificadas como 
Controladora, todas as informações apresentadas nessas demonstrações 
contábeis. As demonstrações contábeis foram aprovadas para divulgação 
pela Administração em 19 de abril de 2021. b) Continuidade: Administração 
vem avaliando a capacidade da Companhia em continuar operando e está 
implementando ações para reestabelecer seu equilíbrio econômico-
financeiro, de modo que possua recursos para dar continuidade a seus 
negócios. Portanto, as demonstrações contábeis foram preparadas e estão 
sendo apresentadas com base nesse pressuposto. c) Base de mensuração: 
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, 
exceto pela valorização de certos ativos financeiros (mensurados a valor 
justo). A preparação das informações contábeis intermediárias requer o uso 
de certas estimativas contábeis e, também o exercício de julgamento por 
parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas 
contábeis do grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento 
e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e 
estimativas são significativas estão divulgadas no item (d). d) Moeda 
funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis são 
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. 1. 
Transações e saldos: As operações/transações financeiras e saldos em 
moeda estrangeira são registradas pelas taxas de câmbio vigentes nas datas 
das transações. Os ativos e passivos monetários expressos em moeda 
estrangeira são convertidos pela taxa vigente na data do balanço patrimonial. 
Os ganhos e perdas decorrentes da liquidação de transações em moeda 
estrangeira e resultantes da conversão de ativos e passivos monetários 
expressos em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração de 
resultado. 2. Conversão das demonstrações contábeis de controladas 
localizadas no exterior: Os ativos e passivos destas controladas são 
convertidos pela taxa de câmbio vigente na data do balanço patrimonial, 
enquanto os saldos das demonstrações do resultado e fluxos de caixa são 
convertidos pelas taxas de câmbio médias do exercício e os saldos das 
mutações do patrimônio líquido pelas taxas de câmbio históricas das 
respectivas transações. Os ajustes de conversão, compreendidos pela 
diferença entre as taxas de câmbio média e histórica, são registrados 
diretamente no resultado abrangente. e) Uso de estimativas e julgamentos: 
Ao preparar as demonstrações contábeis a Administração da Companhia se 
baseia em estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se 
consideram razoáveis e relevantes. A aplicação das estimativas e premissas 
frequentemente requer julgamentos relacionados a assuntos que são 
incertos, com relação aos resultados das operações e ao valor dos ativos e 
passivos. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem a 
mensuração de instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos, 
provisão para imposto de renda e contribuição social e outras avaliações 
similares. Os resultados operacionais e posição financeira podem diferir se 
as experiências e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem 
diferentes dos resultados reais. A Companhia revisa suas estimativas e 
premissas, pelo menos anualmente. Não houve alterações nas premissas e 
políticas contábeis em relação às informações anuais da Companhia em 31 
de dezembro de 2019. 2.2 - Novas normas e pronunciamentos emitidos e 
ainda não aplicáveis: Na data de autorização destas informações contábeis, 
a Companhia e suas controladas não adotaram os CPCs novos e revisados 
a seguir, já emitidos e ainda não aplicáveis:

Norma ou interpretação Descrição

Em vigor para 
períodos anuais 
iniciados em ou após

Alterações no CPC 
36(R3)/IFRS 10 e no 
CPC 18(R2)/ IAS 28

Venda ou Constitui-
ção de Ativos entre 
um Investidor e sua 
Coligada ou “Joint 
Venture”

Postergada 
indefinidamente

Alterações ao CPC48/
IFRS 9, CPC 38/IAS 39, 
CPC 40/IFRS 7, CPC 11/
IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16

Reforma da taxa de 
juros de referência

A partir de 1º de 
janeiro de 2021

Alterações ao CPC 27/
IAS 16

Imobilizado: Receitas 
antes do uso 
pretendido

A partir de 1º de 
janeiro de 2022

Alterações ao CPC 15/
IFRS 3

Referência à Estrutura 
Conceitual 

A partir de 1º de 
janeiro de 2022.

Alterações ao CPC 26/
IAS 1)

Classificação do 
Passivo em Circulante 
ou Não Circulante

A partir de 1º de 
janeiro de 2023

A administração da Companhia não espera que a adoção das normas 
listadas acima tenha um impacto relevante sobre as informações contábeis 
intermediárias em períodos futuros. 3- Principais Práticas Contábeis: As 
políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas 
demonstrações contábeis. a) Apuração do resultado: É apurado em 
conformidade com o regime contábil de competência de exercícios. b) 
Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não derivativos: A 
Companhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na data da 
negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da Companhia incluem 
caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito legal 
de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida 
ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de 
caixa e investimentos financeiros com vencimento original de até 90 dias a 
partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante 
de alteração no valor e são utilizadas na gestão das obrigações de curto 
prazo. A Companhia possui classificados em caixa e equivalentes de caixa 
saldos em conta corrente bancária e aplicações financeiras, conforme Nota 
Explicativa n° 5. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são 
ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e 
que não são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis 
são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A 
receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, 
exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros 

Ativo
Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Circulante Nota 31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019
Caixa e equivalentes 5 58 1.102 12.688
Impostos a compensar 6 15.924 23.783 29.277
Outras contas a receber 7 8.908 6.889 5.892

24.890 31.774 47.857
Não circulante
Partes relacionadas 10 129.789 - -
Investimentos
Controladas e coligadas 8.a 3.465.205 3.761.648 3.452.761
Outros investimentos 8.a 207 367.860 367.860
Imobilizado 9 342 18 10

3.595.543 4.129.526 3.820.631

Total do Ativo 3.620.433 4.161.300 3.868.488

Passivo
Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Circulante Nota 31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019
Fornecedor 656 111 413
Debêntures e financiamentos 11 26.656 - 111.280
Obrigações fiscais e sociais 1.733 1.311 1.274
Salários e encargos 4.936 2.937 1.631
Outras contas a pagar 504 5 2

34.485 4.364 114.600
Não circulante
Debêntures e financiamentos 11 2.343.208 2.400.352 286.945
Partes relacionadas 10 - 4.385 736.011
Provisão para perda em 
investimento 8.b 864.388 969.657 2.155.436

3.207.596 3.374.394 3.178.392
Patrimônio líquido 
Capital social 12 1.235.000 1.235.000 1.235.000
Reserva de capital 847.929 847.929 847.929
Transações de capitais entre 
sócios (162.029) (162.029) (155.189)

Reserva de reavaliação 767 767 767
Reserva de lucro - - 544.972
Prejuízo acumulado (1.269.123) (591.583) -
Ações em tesouraria (140.830) (140.830) (140.830)
Resultado abrangente (349.239) (622.588) (1.973.031)
Ajuste de avaliação patrimonial 215.878 215.878 215.878

378.352 782.543 575.496
Total do Passivo e 
Patrimônio Líquido 3.620.433 4.161.300 3.868.488

Reapresentado
Receitas (despesas) operacionais: Nota 31.12.2020 31.12.2019
Despesas administrativas 13 (72.959) (39.485)
Despesas depreciação (10) (5)
Despesas tributárias (234) (335)
Resultado de equivalência patrimonial 8 (627.851) (756.030)
Outros resultados operacionais 14 39.217 6.125

(661.837) (789.730)
Receitas financeiras 301 72.565
Despesas financeiras (16.004) (419.390)

15 (15.703) (346.825)
Prejuízo do exercício (677.540) (1.136.555)
Prejuízo por ação (0,0006) (0,0011)

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

Reapresentado
31.12.2020 31.12.2019

Prejuízo do exercício (677.540) (1.136.555)
Outros Resultados Abrangentes:
Plano de opção - investida 2.336 (4.541)
Ajuste de avaliação patrimonial refexa 21.676 (4.508)
Reversão da provisão para perda em investimento - 1.371.418
Ajuste de conversão de investimento no exterior 249.337 (11.926)

Resultado abrangente total (404.191) 213.888
As notas explicativas da administração são parte integrante das 

demonstrações contábeis.

Reserva de lucro Ajuste 
ava-

liação 
patri-

monial
Capital 
social

Reser-
va de 

capital

Transa-
ção de 
Capital

Reser-
va de 

reava-
liação

Reserva 
legal

Lucros 
a reali-

zar

Prejuízos 
acumula-

dos

Ações 
em te-

souraria

Resultado 
abran-
gente Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 
(reapresentado) 1.235.000 847.929 (155.189) 767 184.194 360.778 - (140.830) (1.973.031) 215.878 575.496

Ajuste Avaliação Patrimonial - Investidas - - - - - - - - (4.508) - (4.508)
Reversão de provisão - Investida - - - - - - - - 1.371.418 - 1.371.418
Transações de Capitais entre sócios - - (6.840) - - - - - - - (6.840)
Prejuízo do exercício - - - - - - (1.136.555) - - - (1.136.555)
Plano de opção de ações - Investidas - - - - - - - - (4.541) - (4.541)
Ajuste de conversão de investimentos 
no exterior - Investidas - - - - - - - - (11.926) - (11.926)

Compensação de prejuízos - - - - (184.194) (360.778) 544.972 - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 
(reapresentado) 1.235.000 847.929 (162.029) 767 - - (591.583) (140.830) (622.588) 215.878 782.544

Ajuste Avaliação Patrimonial - Investidas - - - - - - - - 21.676 - 21.676
Prejuízo do exercício - - - - - - (677.540) - - - (677.540)
Plano de opção de ações - Investidas - - - - - - - - 2.336 - 2.336
Ajuste de conversão de investimentos 
no exterior - Investidas - - - - - - - - 249.337 - 249.337

Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.235.000 847.929 (162.029) 767 - - (1.269.123) (140.830) (349.239) 215.878 378.352
As notas explicativas da adminitração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reapre-
sentado

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31.12.2020 31.12.2019
Prejuízo do exercício (677.540) (1.136.555)
Ajustes por:
Depreciação 10 5
Resultado de equivalência patrimonial 627.851 756.030

Resultado ajustado (49.679) (380.520)
Variações nos ativos e passivos operacionais:
Diminuição (aumento) em impostos a compensar 7.859 5.492
Diminuição (aumento) em outras contas a receber (2.020) (997)
Diminuição (aumento) em partes relacionadas (134.174) (731.626)
Aumento (diminuição) em fornecedor 545 (302)
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais e 
outras contas a pagar 922 39

Aumento (diminuição) em salários e encargos e 
dividendos 2.000 1.306

Aumento (diminuição) provisão de contingência - (1.232.469)
Caixa líquido aplicado nas operações (174.547) (2.339.077)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Valores recebidos de controladas - (1.011.351)
Aquisição Imobilizado (334) (13)
Ajuste Avaliação Patrimonial - 119
Transações de capitais entre sócios - (18.343)
Reversão de provisão - Investida - 1.371.418
Dividendos recebidos 204.326 -
Plano de opção de ações - Investidas - 4.843
Constituição provisão de investimentos no 
exterior - Investida - (11.926)

Caixa líquidos gerados das atividades de 
investimentos 203.992 334.747

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
(Pagamento)/Recebimento de empréstimo/
financiamento (30.488) 2.002.127

Reversão de juros s/capital próprio - (9.383)
Caixa líquido (aplicados nas) gerados pelas 
atividades do financiamento (30.488) 1.992.744

Redução do caixa e equivalentes de caixa (1.044) (11.586)
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 1.102 12.688

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 58 1.102
Redução do caixa e equivalentes de caixa (1.044) (11.586)

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

seria imaterial. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: 
Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do 
resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no 
final de cada período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável 
são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao 
valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos 
que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos 
fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. (ii) Passivos financeiros 
não derivativos: A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e 
passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos 
os outros passivos financeiros (incluindo os passivos designados pelo valor 
justo registrados no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de 
negociação na qual a Companhia se torna uma parte nas disposições 
contratuais do instrumento. A Companhia classifica os passivos financeiros 
não derivativos a valor justo por meio do resultado. Tais passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses 
passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método 
dos juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia 
não opera com instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas 
políticas financeiras, a Companhia não efetua operações envolvendo 
instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. c) Investimentos: 
Investimentos em controladas e coligadas, avaliados pelo método da 
equivalência patrimonial, com base em demonstrações contábeis das 
empresas investidas. Os resultados apurados estão demonstrados como 
resultado operacional na conta de resultado de equivalência patrimonial. 
Controladas são aquelas que de forma direta ou indireta, a controladora 
exerce o poder de regular as políticas contábeis e operacionais, para a 
obtenção de benefícios de suas atividades normalmente acompanhadas de 
uma participação de mais do que a metade dos direitos de voto (capital 
votante). Coligadas são investimentos onde a companhia tem o poder de 
exercer uma influência significativa, mas em que não detém o controle ou o 
controle conjunto através da participação nas decisões financeiras e 
operacionais da Companhia. O uso do método da equivalência patrimonial é 
suspenso a partir da data em que a Companhia deixar de ter influência 
significativa sobre a coligada. d) Imobilizado: Os itens do imobilizado são 
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, incluindo 
reavaliações procedidas em anos anteriores e os ajustes de avaliação 
patrimonial ao custo atribuído, deduzido da depreciação acumulada e 
perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo 
inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. 
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas 
são registradas como itens individuais (componentes principais) de 
imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado 
(apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor 
contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas 
operacionais no resultado. Os itens do imobilizado são depreciados pelo 
método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica de 
cada componente. Os itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da 
data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de 
ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e 
o ativo está disponível para utilização. Os métodos de depreciação, as vidas 
úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício e 
eventuais ajustes são reconhecidos como mudança das estimativas 
contábeis. e) Redução ao valor recuperável de não financeiros 
(impairment): Ativos não financeiros: Ativos não financeiros são avaliados 
a cada data de balanço para identificação da recuperabilidade de ativos 
(impairment). Estes ativos financeiros são considerados ativos não 
recuperáveis quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham 
ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham 
impactado negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. 
A cada encerramento do exercício, a Companhia revisa os saldos dos ativos 
investimento e intangíveis, avaliando a existência de indicativos de que 
esses ativos tenham sofrido redução em seus valores de recuperação (valor 
em uso). Na existência de tais indicativos, a Administração efetua uma 
análise detalhada do valor recuperável para cada ativo através do cálculo do 
fluxo de caixa futuro individual descontado a valor presente, ajustando o 
saldo do respectivo ativo, se necessário. f) Provisões: (i) Geral: Uma 
provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia 
tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira 
confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar 
a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de 
caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as 
avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos 
específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados 
no resultado. (ii) Contingências: As provisões para ações judiciais 
(trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: a Companhia tem 
uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos 
passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. Os 
passivos contingentes são avaliados pela Administração com o apoio dos 
assessores legais da Companhia, onde aqueles considerados como 
provável o risco de perda e, quando os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança, são provisionados nas 
demonstrações contábeis e os de perda possível, desde que relevantes são 
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divulgados nas notas explicativas. g) Resultado básico por ação: A 
Companhia e suas controladas efetuam os cálculos do resultado por ação 
utilizando o número médio ponderado de ações ordinárias totais em 
circulação, durante o período correspondente ao resultado conforme 
pronunciamento técnico CPC 41 (IAS 33) - Resultado por Ação. O resultado 
básico por ação é calculado pela divisão do lucro/prejuízo do exercício pela 
média ponderada da quantidade de ações emitidas. A Companhia e suas 
controladas não possuem instrumentos com efeitos dilutivos e, portanto, o 
resultado básico por ação é igual ao resultado diluído por ação. h) 
Demonstração dos Fluxos de Caixa: As demonstrações dos fluxos de 
caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de 
acordo com o CPC 03 (R2). 4- Reapresentação das demonstrações 
contábeis: A Administração da Companhia concluiu que, com o objetivo de 
apresentação das boas práticas contábeis, reapresenta nestas 
demonstrações, as demonstrações utilizadas até 31 de dezembro de 2019 
descritas abaixo, de forma retrospectiva, conforme prevê o Pronunciamento 
Técnico CPC 23 – Retificação de Erro. Como resultado desse processo, 
ajustes e reclassificações foram identificados e efetuados nas demonstrações 
contábeis a partir de 1º de janeiro de 2020. Assim, as demonstrações 
contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 incluem, 
para fins de comparação, as cifras referentes aos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2019. Os ajustes não produziram efeitos no saldo de caixa e 
equivalentes de caixa. As mudanças efetuadas que resultaram em ajustes 
estão resumidas a seguir: 
a) Queiroz Galvão S.A.

31/12/2019

ATIVO Original Ajustes
Reapre-
sentado

Outros 399.654 - 399.654
Investimento 3.934.703 (173.055) 3.761.648
Total do Ativo 4.334.357 (173.055) 4.161.302
PASSIVO
Outros 2.409.101 - 2.409.101
Provisão para perda em investimento 922.966 46.691 969.657
Total do Passivo 3.332.067 46.691 3.378.758
PATRMÔNIO LÍQUIDO
Prejuízos acumulados (358.144) (233.439) (591.583)
Ajuste de Avaliação Patrimonial 197.677 13.693 211.370
Outros 1.162.757 - 1.162.757
Total do Patrimônio Líquido 1.002.290 (219.746) 782.544
Total do Passivo e Patrimônio líquido 4.334.357 (173.055) 4.161.302
b) Construtora Queiroz Galvão S.A.

31/12/2019

PATRIMÔNIO LÍQUIDO Original Ajustes
Reapre-
sentado

Prejuízos acumulados (460.616) (167.906) (628.522)
Ajuste de Avaliação Patrimonial (114.625) 6.817 (107.808)
Outros 2.212.227 - 2.212.227
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.636.986 (161.089) 1.475.897

c) Enauta Participações S.A.
31/12/2019

PATRIMÔNIO LÍQUIDO Original Ajustes
Reapre-
sentado

Reserva de capitais 18.676 10.912 29.588
Prejuízos acumulados - (29.909) (29.909)
Outros 2.876.858 - 2.876.858
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (i) 2.895.529 (18.997) 2.876.537
(i) A QGSA possui 63% de participação de capital social conforme 
demonstrado na nota explicativa nº 8.
d) Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A.

31/12/2019

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NEGATIVO) Original Ajustes
Reapre-
sentado

Prejuízos acumulados  (824.024)  (46.691)  (870.715)
Outros  291.740 -  291.740 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

(NEGATIVO)  (532.284)  (46.691)  (578.975)
5- Caixa e Equivalente de Caixa
a) Caixa e equivalente de Caixa 31.12.2020 31.12.2019

Caixa 9 9
Depósitos bancários à vista 48 41

 57 50
b) Aplicações financeiras 

Renda fixa (i) 1 1.052
58 1.102

(i) As aplicações financeiras referem-se a instrumentos de renda fixa 
(operações compromissadas e CDBs), remunerados em média à taxa de 
98,5% do CDI (95% em 31.12.2019).
6- Impostos a Compensar

31.12.2020 31.12.2019
IRRF s/aplicação financeira - 51
IRPJ saldo negativo 390 326
Crédito processo PIS/COFINS (a) 15.534 23.406

15.924 23.783
a) Refere-se a crédito de processo transitado e julgado, que discutiu a base 
de cálculo do PIS e da COFINS da Lei 9.718/98.
7- Outras Contas a Receber

31.12.2020 31.12.2019
Adiantamento a fornecedor 2.085 1.645
Adiantamento funcionário 207 181
Cauções 38 38
Contas a receber 1.553 -
Outros adiantamentos concedidos 5.025 5.025

8.908 6.889
8- Participações em Sociedades Controladas e Coligadas (reapresen-
tado): a) Composição do investimento: A conta de investimentos em coli-
gadas e controladas apresenta a seguinte composição:

controladas as expõem a diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco 
de crédito e exposição a risco de taxa de juros. A gestão de risco do Grupo 
concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca 
minimizar os potenciais efeitos adversos no seu desempenho financeiro. A 
gestão de risco é pautada pela identificação, mensuração e mitigação dos 
riscos mapeados para todos os negócios do Grupo. b) Gerenciamentos de 
Riscos: A Companhia e suas empresas controladas estão expostas: (i) a 
riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não ter caixa suficiente para 
atender suas necessidades operacionais; (ii) aos riscos de mercado, 
decorrentes de variações das taxas de juros e preços; e (iii) aos riscos de 
crédito, decorrentes da possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes 
em aplicações financeiras e contas a receber. A gestão de riscos de liquidez, 
de mercado e de crédito se dá através de mecanismos de manutenção de 
caixa mínimo e acompanhamento do mercado financeiro, buscando minimizar 
a exposição dos ativos e passivos, de modo a proteger a rentabilidade dos 
contratos e o patrimônio. 17- Notícias veiculadas em meios de 
comunicação: Construtora Queiroz Galvão S.A.: a) Operação Lava Jato: 
A Construtora Queiroz Galvão S.A. (CQG) tem sido objeto de notícias 
veiculadas em diversos meios de comunicação, no tocante às investigações 
em andamento relativas à operação denominada “Lava Jato”. Em razão disto, 
instaurou processos de investigações internas e externas, visando identificar 
eventuais descumprimentos e/ou inobservâncias à legislação aplicável às 
licitações públicas, as quais, não produziram qualquer resultado que aponte 
irregularidades deste gênero. Por consequência de depoimentos colhidos no 
âmbito da “Operação Lava a Jato” alguns processos administrativos e 
judiciais foram instaurados, visando apurar eventuais irregularidades. 
b) TCU: O Tribunal de Contas da União, em sessão plenária de julgamento 
do processo de acompanhamento de auditoria de conformidade de contratos, 
realizada em 22.03.2017, relativa ao Processo N. TC 016.991/2015-0 e 
apensos TC 011.765/2012-7 e TC 017.445/2016-7, tendo como entidade 
fiscalizada a Eletrobrás Termonuclear S.A., proferiu acórdão, onde decidiu 
declarar a inidoneidade de 4 (quatro) das 7 (sete) empresas integrantes do 
consórcio contratado para construção e montagem eletromecânica da Usina 
Angra 3, dentre elas a Companhia, “para participar, por 5 (cinco) anos, de 
licitação na Administração Pública Federal.” A CQG havia interposto recurso 
denominado Pedido de Reexame, o qual, no entanto, fora denegado em 20 
de março de 2019, tendo sido rejeitados, ainda, embargos de declaração face 
a essa decisão. Assim, a Companhia impetrou junto ao Supremo Tribunal 
Federal, em 11 de junho de 2019, mandado de segurança contra a decisão 
do TCU, tendo sido o pedido liminar concedido em 8 de agosto de 2019 para 
manter a suspensão dos efeitos jurídicos da decisão do Tribunal de Contas 
da União até o julgamento final do mandado de segurança pelo STF, 
julgamento este que se iniciou junho de 2020, mas está suspenso até a 
presente data, estando a liminar com seus efeitos vigentes. Por sua vez, no 
dia 30 de maio de 2018, nos autos do processo TC 013.383/2017-5, que 
guarda relação com a licitação para as obras de implantação da Refinaria 
Abreu e Lima (“RNEST”) no âmbito da Petróleo Brasileiro S.A., o TCU 
declarou a inidoneidade da CQG pelo prazo de 5 (cinco) anos para participar 
de licitação na Administração Pública Federal, bem como em certames 
promovidos por estados e municípios cujos objetos sejam custeados 
mediante recursos federais repassados por força de instrumentos de 
repasses pactuados. Igualmente ao caso tratado no parágrafo acima, a CQG 
apresentou Pedido de Reexame ao TCU, recebido por este Tribunal com 
efeito suspensivo e ainda pendente de julgamento. O Tribunal se pronunciou, 
ainda, nos autos do processo nº 036.694/2018-5 para declarar a inidoneidade 
da CQG para participar de licitação promovida pela Administração Pública 
Federal pelo prazo de 3 (três) anos, bem como por entes estaduais ou 
municipais onde haja repasse de recursos federais através da formalização 
de instrumentos de repasse com a entidades públicas envolvidas nos 
certames. Esse processo se vincula a licitações promovidas pela Petrobras 
para a realização de obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR). 
Após a rejeição de Embargos de Declaração pelo TCU em 30 de abril de 
2019, a CQG apresentou, em 25 de junho de 2019, o chamado Pedido de 
Reexame, tendo sido deferido efeito suspensivo ao referido Pedido, ocasião 
em que se mantêm suspensos os efeitos da decisão de mérito do Tribunal. 
Em julho de 2020, o Pedido de Reexame foi julgado desprovido pelo TCU. 
Contra essa decisão, a CQG interpôs novos Embargos de Declaração, 
recurso com efeito suspensivo, mantendo, portanto, suspensos os efeitos da 
decisão de mérito do Tribunal. Sem prejuízo do cabimento dos respectivos 
recursos administrativos, e conforme ocorrera no caso de Angra 3 acima, a 
CQG poderá recorrer ainda ao Poder Judiciário com o intuito de suspender e/
ou afastar as penalidades aplicadas por aquele Tribunal de Contas. 
Atualizações: • REPAR: De efeito, em 24/02/2021, o TCU levou a julgamento 
os Embargos de Declaração apresentados pela CQG, tendo-os desprovido, 
encerrando o procedimento na seara administrativa. A partir disso, a CQG 
ingressou com Mandado de Segurança junto ao STF, requerendo liminar 
para a suspensão da sanção, diante das diversas ilegalidades perpetradas 
pela Corte de Contas. Em 22/03/2021, em decisão monocrática do Min. 
Roberto Barroso, foi concedida a liminar pleiteada para suspender 
integralmente a penalidade. Diante da decisão, a sanção de inidoneidade 
aplicada pelo TCU para o projeto REPAR não opera qualquer efeito, estando 
a CQG apta a licitar e contratar com qualquer esfera da Administração. 
• ANGRA: Em 30/03/2021, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal 
julgou, de forma definitiva, o Mandado de Segurança interposto contra a 
sanção de inidoneidade aplicada pelo TCU no caso de Angra 3. Por maioria, 
o colegiado concedeu a ordem buscada no Mandado de Segurança para 
anular a condenação da Corte de Contas. Diante desta decisão, a sanção 
aplicada no caso de Angra não mais subsiste, garantindo à CQG a 
manutenção de sua plena capacidade de licitar e contratar com a 
Administração. c) CGU: A CQG foi parte requerida perante a Controladoria 
Geral da União (“CGU”) no Processo nº 00190.025830/2014-63 (“PAR”), 
onde sobreveio declaração de inidoneidade da CQG. Tal decisão adveio do 
Processo Administrativo de Responsabilização que foi instaurado em 
02/12/2014 com o propósito de apurar supostas condutas presumidamente 
ocorridas em período anterior a 2014 no contexto das licitações e contratos 
celebrados com a Petrobras. A CQG apresentou sua defesa em 25/04/2018. 
Porém, a CGU entendeu por bem rejeitar as alegações de defesa da CQG e, 
em janeiro de 2020, propôs a declaração de inidoneidade da CQG para 
participar de licitações promovidas pela Administração Pública, com 
fundamento no art. 87, IV da Lei n⁰ 8.666/1993. Em face desta decisão, a 
CQG interpôs recurso administrativo (Pedido de Reconsideração), no qual 
postulou que a decisão fosse reconsiderada tendo em vista as falhas 
incorridas pela Comissão na condução do processo, nas conclusões insertas 
em seu Relatório Final e apontando a prescrição administrativa. Novamente 
a CGU rejeitou as alegações da CQG. Por fim, em maio de 2020, a CQG 
ingressou na Justiça Federal do Distrito Federal com ação judicial contra a 
decisão da CGU, tendo obtido liminar para suspender os efeitos da decisão 
da CGU. A decisão da CGU, portanto, não possui eficácia e não gera qualquer 
impacto nos negócios em curso: execução dos contratos e celebração de 
aditivos contratuais. Assim, a CQG permanece apta a participar de licitações 
e contratar com a Administração Pública. É importante destacar que as 
atividades da Companhia não são diretamente afetadas pelas decisões 
supramencionadas. Os contratos celebrados e vigentes, inclusive com a 
Administração Pública, igualmente não sofrem qualquer descontinuidade em 
sua execução, nem tampouco, é atingida a capacidade de seus representantes 
legais de darem regular continuidade aos negócios e operações da 
Companhia. 18- Contingências: A administração da Companhia, baseada 
na opinião de seus consultores jurídicos possui processos para os quais a 
Administração, com base na avaliação de seus assessores legais, internos e 
externos, não constituiu provisão para contingência por entenderem que os 
riscos são de perda possível. Esses processos são de natureza trabalhista e 
em 31 de dezembro de 2020 totalizam R$ 184 mil. 19- Programa de 
Integridade: No ano de 2020, O Comitê de Ética e a Diretoria de Compliance 
da QGSA reforçaram sua função primordial de preservação da ética nos 
negócios comerciais e nas operações da QGSA e empresas controladas, 
conforme competência definida pelo Conselho de Administração. Cabe 
ressaltar a independência e autonomia do Comitê de Ética e da Diretoria de 
Compliance por meio de sua vinculação direta ao referido Conselho. A 
Diretoria de Compliance segue atuando de forma integrada com profissionais 
lotados nas empresas controladas (Gestores de Compliance e Agentes de 
Compliance), vinculados tecnicamente àquela Diretoria. Em relação às 
empresas do Grupo Queiroz Galvão, cabe destacar que, baseado na 
evolução e eficácia de seu Programa de Compliance, a Construtora Queiroz 
Galvão S.A. (“CQG”), em outubro de 2020, conquistou a recomendação de 
auditores externos para a Recertificação na ISO 37.001:2016 – Sistema de 
Gestão Antissuborno, tendo sido novamente recomendada a atestação de 
conformidade à norma ISO 19.600:2014 – Diretrizes de Sistema de Gestão 
de Compliance. Vale lembrar que, em 2017, a CQG foi a primeira empresa de 
seu segmento a obter este certificado. Como resultado da implementação de 
um Programa de Compliance robusto ao longo dos últimos anos, a Engetec 
Construções e Montagens S.A., em novembro de 2020, também obteve a 
recomendação à certificação ISO 37.001, bem como a atestação de 
conformidade à norma ISO 19.600. Estas conquistas evidenciam a constante 
evolução das diretrizes de compliance da QGSA, que vem sendo permeadas 
nas diversas empresas controladas. O Grupo dedicou-se, ainda, à melhoria 
contínua do seu Programa de Compliance, através da capacitação de novos 
Agentes de Compliance e da implementação do calendário de treinamentos 
e do Ciclo de Palestras 2020, com temas de grande relevância ao Programa 
apresentados por especialistas externos. Do mesmo modo, a QGSA e 
empresas controladas vem cada vez mais reforçando o compromisso com a 
ética e a integridade no seu ambiente de negócios por meio da adoção e 
implantação de projetos em parceria com o Terceiro Setor. Cumpre salientar 
que a CQG reforçou, em 2020, sua participação e contribuição junto à Ação 
Coletiva promovida pelo Pacto Global da ONU e pelo Instituto Ethos junto à 
cadeia de fornecedores da construção civil. A Ação Coletiva tem por objetivo 
disseminar a cultura de integridade em toda a cadeia de valor do segmento e 
incentivar que fornecedores e parceiros de negócio desenvolvam ações 
voltadas à implantação ou melhoria de programas de integridade. Por sua 
vez, em outubro de 2020, a Vital Engenharia Ambiental S.A. (“Vital”) aderiu ao 
IBRIC – Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura, 
dando mais um importante passo para o contínuo fomento de um ambiente 
integro e aumento da competitividade no setor de infraestrutura. Ressalte-se, 
por fim, que a evolução dos Programas de Compliance das empresas do 
Grupo pode, também ser constatada através do resultado obtido pela CQG, 
Vital e Engetec no âmbito do “Guia Temático Ethos: Integridade, Prevenção e 
Combate à Corrupção”. Com base em dados e informações referentes a 
2019, conforme regramento daquele Guia, o Programa de Compliance da 
CQG obteve em 2020 a nota 8,8 e a Vital 8,1, demonstrando uma contínua 
evolução, sendo que a Engetec em sua primeira participação já obteve nota 
de desempenho 7,5. Cabe informar que os dados apresentados resultam da 
aplicação do Guia pela própria organização em regime de autoavaliação. O 
diagnóstico não tem, portanto, o caráter de certificação, mas o objetivo 
consiste em proporcionar a reflexão, aprendizagem e melhoria das práticas 
de Responsabilidade Social e Sustentabilidade das empresas. 

31.12.2019 31.12.2018

Empresas: %
Valor do 

 Investimento
Resultado de 
Equivalência

Valor do 
Investimento

Resultado de 
Equivalência

Construtora Queiroz Galvão S.A. 100 1.397.755 (268.630) 992.206 69.320
Vital Engenharia Ambiental S.A. 30,65 184.186 30.032 171.715 24.678
Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A. 100 244.912 (10.945) - -
Enauta Participações S.A. 63 1.824.184 135.741 2.015.743 267.891
Engetec Participações Engenharia Construções S.A. 93,93 208.622 (12.153) 209.789 (1.234)
Queiroz Galvão Naval S/A 100 - - 150.167 132.280
BS 3 S/A 100 6 (6) 2 (2)
Queiroz Galvao Empreendimentos Ltda. 100 55.462 (2.333) 54.904 (7.708)
Orbis Ambiental S.A. 30,65 19.576 4.150 15.426 315
QGSEE Participações Ltda. 100 - 3.897 (5.854)
(a) Investimentos em controladas 3.934.703 3.613.849
QGSEE Participações Ltda. 100 (1.377) (5.575) - -
Queiroz Galvão Naval S/A 100 (21.445) (263.578) - -
Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A. 100 (532.284) (297.200) (318.060) (432.545)
Outros investimentos 100 (367.860) - (367.860) -
Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A. 100 - - (1.469.516) 367.076)
(b) Provisão para perdas em investimentos (922.966)  (2.155.436) -
Total de equivalência patrimonial (690.497) (318.935)
b) Movimentação do investimento

Investida
31.12.2019 

original
Valor da  

reapresentação
31.12.2019 

reapresentado
Outras  

variações (i)
Resultado 

abrangente
Equivalência 

patrimonial 31.12.2020
Construtora Queiroz Galvão 1.397.755 (161.089) 1.236.666 (207) 109.600 (163.031) 1.183.028
Vital Engenharia Ambiental 184.186 - 184.186 (10.329) 4.163 35.345 213.365
Orbis Engenharia Ambiental 19.576 - 19.576 (4.996) - 3.455 18.035
Engetec Const. Montagens 208.622 - 208.622 - 1 (17.246) 191.377
Enauta Participações 1.824.184 (11.966) 1.812.218 (186.664) 32.307 78.091 1.735.950
Queiroz Galvao Empreendimentos 55.463 - 55.463 - (8.830) (17.045) 29.588
Queiroz Galvao Desenvolvimento de Negócios 244.912 - 244.912 - (51.783) (99.273) 93.856
BS 3 S/A 5 - 5 - - - 5
Total dos investimentos (a) 3.934.703 (173.055) 3.761.648 (202.196) 85.458 (163.400) 3.465.205
Queiroz Galvao Desenvolvimento Imobiliário S.A. (532.284) (46.691) (578.975) - 35.424 (270.855) (814.406)
Queiroz Galvao Naval (21.445) - (21.445) - 149.856 (170.870) (42.459)
QGSEE Participações (1.377) - (1.377) - 275 (6.421) (7.523)
Outros investimentos (367.860) - (367.860) 367.860 - - -
Provisão perda investimento (b) (922.966) (46.691) (969.657) 367.860 185.555 (448.146) (864.388)
Investimento líquido 3.011.737 (219.746) 2.791.991 165.664 271.013 (611.546) 2.600.816
(i) Detalhamento dos valores de outras variações:

CQG Vital Orbis Enauta
Outros 
invest.

Dividendos recebidos - (10.329) (4.996) (189.000) -
Plano Opção de ações/

Ações em tesouraria - - -  2.334 -
Redução Capital Social (207) - - - -
Fundo Investimento - - - - (367.860)
Total (207) (10.329) (4.996) (186.664) (367.860)
9- Imobilizado

Vida útil 
Estimada 

(Anos)

31.12.2019 31.12.2020

Custo
Aqui-
sição

Depreciação 
Acumulada

Valor 
Líquido

Equipamentos de 
informática 10 28 312 (20) 320

Outros imobilizados - 22 - 22
28 334 (20) 342

Vida útil 
Estimada 

(Anos)

2019

Custo
Depreciação 

Acumulada
Valor 

Líquido
Equipamentos de informática 10 28 (10) 18

28 (10) 18

10- Partes Relacionadas
Empresas: 31.12.2020 31.12.2019

A pagar
A  

receber A pagar
A  

receber
Construtora Queiroz Galvão (70.032) - - 3.762
Queiroz Galvão Desenvolvimento 

Negócios - 35.606 - -
Vital Engenharia Ambiental - 714 - 714
Engetec P. Engenharia e Construções - 121.412 - 4.273
Queiroz Galvão Empreendimento - 520 - -
Queiroz Galvão Desenvolvimento 

Imobiliário - 26.084 (13.873) -
Queiroz Galvão Naval - 15.485 - 739

(70.032) 199.821 (13.873) 9.488
31.12.2020 31.12.2019

A pagar (70.032) (13.873)
A receber 199.821 9.488
Total líquido 129.789 (4.385)
a) Operações com partes relacionadas basicamente se referem a mútuos 
sem prazo de vencimento ou taxa de remuneração. b) Remuneração da 
administração: A Companhia possui Conselho de Administração, sendo a 
remuneração global anual de R$ 9.837. A Diretoria foi reeleita em Assembleia 
Geral Extraordinária de 23/03/2021. Os diretores são todos empregados da 
Companhia e suas remunerações se baseiam em contratos de trabalho, 
regido pelas regras da CLT.

11- Debêntures e financiamentos: a) Em outubro de 2019 o Grupo Queiroz Galvão concretizou a reestruturação de suas dívidas financeiras. No 
processo de reestruturação a QG S/A assumiu dívidas de suas subsidiárias, alongando o prazo por 18 anos, considerando um ano de carência de juros 
e início de amortização no segundo semestre de 2021, da mesma forma do alongamento de suas dívidas. As modalidades CCB e Debêntures, fizeram 
parte de um processo de reestruturação financeira do Grupo. O prazo final para pagamento será em 2037.

31.12.2020 31.12.2019
Emissão Modalidade Encargos Circulante Não circulante Circulante Não circulante
Itaúu - BBA C C B 130% CDI 1.690 120.980 - 147.476
1ª emissão – 1-2 série Debêntures IPCA + 1% a.a. - 31.729 - 30.061
2ª emissão – 1-10 série
3ª emissão – 1-10 série
4ª emissão - série única

Debêntures
Debêntures
Debêntures

IPCA + 1% a.a.
IPCA + 1% a.a.
IPCA + 1% a.a.

-
-
-

115.445
60.662
17.811

109.378
57.474
16.875

6ª emissão – 1ª série Debêntures 130% CDI 18.938 1.355.983 - 1.390.463
6ª emissão – 2ª série Debêntures 130% CDI 5.514 394.834 - 404.873
7ª emissão – série única Debêntures 110% CDI - 208.965 - 206.017
6ª emissão – 3ª série Debêntures 130% CDI 514 36.799 - 37.735

26.656 2.343.208 - 2.400.352

12- Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2020 e de 
2019, o capital social subscrito e integralizado é representado por 1.020.291.386 
(um bilhão e vinte milhões, duzentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e 
seis) ações ordinárias, nominativas e 36.000.000 (trinta e seis milhões) ações 
preferenciais, ambas sem valor nominal equivalente a R$ 1.235.000. Em 31 de 
dezembro de 2020 o valor patrimonial por lote de 1.000 ações era de 
R$ 437,30 e R$ 819,07 em 2019. b) Dividendos: De acordo com os estatutos, 
é assegurado aos acionistas da companhia um dividendo mínimo obrigatório de 
3% do lucro líquido ajustado na forma legal. c) Reserva legal: A reserva legal é 
constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social, em 
conformidade com o artigo 193 da lei nº. 6.404/76.
d) Resultado por ação

31.12.2020 31.12.2019
Prejuízo atribuído aos acionistas controladores (661.235) (1.136.555)
Quantidade de ações 1.056.291.386 1.056.291.386
Prejuízo por ação (0,006) (0,011)
f) Ações em Tesouraria: A Companhia autorizou a recompra de ações 
ordinárias de sua emissão em 2007, todas nominativas, escriturais e sem 
valor nominal, para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou 
alienação. g) Transação de capital entre sócios: Durante o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019, a controlada Queiroz Galvão Desenvolvimento 
Imobiliário S.A. efetuou a aquisição e venda de investimentos. Essas 
transações, registradas entre empresas do mesmo grupo econômico ou 
com sócios minoritários, tiveram os seguintes efeitos no patrimônio líquido:

31/12/2019
 
Saldo ao início do exercício (155.189)
Perda na recompra de ações da REFISA (6.840)
Saldo ao final do exercício (162.029)
h) Ajuste de Avaliação patrimonial: Refere-se basicamente a reavaliação 
para bens do ativo imobilizado custo atribuído (‘’deemed cost’’) efetuado 
em 2007, na adoção inicial conforme CPC 37. A adoção do custo atribuído 
é aplicável somente na adoção inicial, não sendo admitida a revisão da 
avaliação em períodos subsequentes. O efeito trazido ao balanço da 
Companhia tem origem na controlada Construtora Queiroz Galvão S.A.
13- Despesas Administrativas
(a) Despesas Administrativas 31.12.2020 31.12.2019
Despesas c/Pessoal (58.121) (28.443)
Despesas c/Serviços Prestados (13.246) (6.415)
Despesas gerais (i) (1.592) (4.627)
Total (72.959) (39.485)

(i) Os custos gerais basicamente se referem a aluguéis, utilidades, seguros 
e custos com equipamentos.
14- Outros resultados operacionais

31.12.2020 31.12.2019
Resultado na baixa do imobilizado (4) -
Receitas eventuais 32 1.806
Dividendos recebidos outros investimentos 2.551 4.319
Outros resultados (i) 36.638 -
 39.217 6.125
(i) Valores referentes a recuperação de custos nos contratos operacionais 
da área administrativa das investidas (direta e indireta).
Investida Valor da recuperação de custo
CQG 10.361
VITAL 8.037
ENGETEC 1.131
QGDI 13.873
LOCAV 3.236
Total 36.638
15- Resultado financeiro

31.12.2020 31.12.2019
Receitas Financeiras

Rendimento aplicação financeira 20 6.279
Variação cambial ativa 3 65.685
Variação monetária ativa 420 1.113
Deduções sobre a receita financeira (142) (510)

301 72.565
Despesas Financeiras

Encargos sobre financiamentos (13.217) (326.495)
Variação cambial passiva (1) (90.593)
Outras despesas financeiras (2.786) (2.302)

(16.004) (419.390)
Resultado financeiro líquido (15.703) (346.825)
(i) O impacto no resultado financeiro do exercício em 31 de dezembro de 
2020 se deve basicamente a reestruturação de dívida conforme nota 
explicativa nº 11. 16- Gestão de Risco Financeiros: a) Considerações 
Gerais: As políticas de gerenciamento de risco da Companhia e de suas 
controladas foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir 
limites de riscos e controles apropriados e para monitorar os riscos e a 
aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são 
revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e 
atividades do Grupo. As atividades da Companhia e de suas empresas 
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Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Queiroz Galvão S.A.
Rio de Janeiro - RJ 
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Queiroz Galvão S.A. 
(“Companhia’’) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Queiroz Galvão S.A. em 31 de dezembro de 2020, o 
desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas Normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante 
relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a atenção para 
as demonstrações contábeis, as quais indicam que a Companhia vem 
incorrendo em prejuízos recorrentes, apresenta capital circulante negativo e 
prejuízos acumulados no montante de R$ 1.269.123 mil, no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020, decorrentes de dificuldades encontradas nas 
suas operações. Esses fatores indicam e podem levar a existência de 
incerteza, que podem levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Nossa opinião não contém ressalva relacionada 
a esse assunto. Ênfases: a) Operação Lava jato: Conforme mencionado 
na Nota Explicativa nº 17 (a) às demonstrações contábeis, a controlada 
Construtora Queiroz Galvão S.A. (CQG) tem sido alvo de investigações no 
âmbito da operação denominada “Lava Jato”, conforme noticiado. No 
contexto dessa operação, alguns processos administrativos e judiciais foram 
instaurados, porém, até o momento, não houve qualquer decisão em tais 
processos que afetem a Companhia e as suas controladas e/ou seus 
representantes legais em sua capacidade de dar prosseguimento normal às 
atividades da Companhia. Até o presente momento, ainda não há como 
determinar se a Companhia será afetada pelos resultados das referidas 
investigações e por quaisquer de seus desdobramentos e suas 
consequências futuras. As demonstrações contábeis da Companhia não 
incluem quaisquer efeitos que possam advir desses assuntos. Nossa opinião 
não contém ressalva em relação a esse assunto. b) Tribunal de Contas da 
União - TCU: Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 17 (b) o TCU, 
em sessão plenária de julgamento do processo de acompanhamento de 
auditoria de conformidade de contratos, realizada em 22.03.2017, tendo 
como entidade fiscalizada a Eletrobrás Termonuclear S.A., proferiu acórdão, 
onde decidiu declarar a inidoneidade de 4 (quatro) das 7 (sete) empresas 
integrantes do consórcio contratado para construção e montagem 
eletromecânica da Usina Angra 3, dentre elas a controlada Construtora 
Queiroz Galvão S.A (CQG), “para participar, por 5 (cinco) anos, de licitação 
na Administração Pública Federal.” A CQG havia interposto recurso 
denominado Pedido de Reexame, o qual, no entanto, fora denegado em 20 
de março de 2019, tendo sido rejeitados, ainda, embargos de declaração 
face a essa decisão. Ao longo do tempo a CQG tomou as medidas judiciais 
cabíveis e após a rejeição de Embargos de Declaração pelo TCU em 30 de 
abril de 2019, a CQG apresentou, em 25 de junho de 2019, o chamado 
Pedido de Reexame, tendo sido deferido efeito suspensivo ao referido 
Pedido, ocasião em que se mantêm suspensos os efeitos da decisão de 
mérito do Tribunal. Em julho de 2020, o Pedido de Reexame foi julgado 
desprovido pelo TCU contra essa decisão, e a CQG interpôs novos 
Embargos de Declaração, recurso com efeito suspensivo, mantendo, 

portanto, suspensos os efeitos da decisão de mérito do Tribunal. Em 
24/02/2021, o TCU levou a julgamento os Embargos de Declaração 
apresentados pela CQG, tendo-os desprovido, encerrando o procedimento 
na seara administrativa. A partir disso, a CQG ingressou com Mandado de 
Segurança junto ao STF, requerendo liminar para a suspensão da sanção. 
Em 22/03/2021, em decisão monocrática do Min. Roberto Barroso, foi 
concedida a liminar pleiteada para suspender integralmente a penalidade. 
Em 30/03/2021, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal julgou, de 
forma definitiva, o Mandado de Segurança interposto contra a sanção de 
inidoneidade aplicada pelo TCU no caso de Angra 3. Por maioria, o colegiado 
concedeu a ordem buscada no Mandado de Segurança para anular a 
condenação da Corte de Contas. Até o presente momento, ainda não há 
como determinar se a Companhia será afetada pelos resultados dos 
referidos processos e por quaisquer de seus desdobramentos e suas 
consequências futuras. As demonstrações contábeis da Companhia não 
incluem quaisquer efeitos que possam advir desses assuntos. Nossa opinião 
não contém ressalva em relação a esse assunto. c) Controladoria Geral da 
União – CGU: Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 17 (c), a 
controlada Construtora Queiroz Galvão S.A. foi parte requerida perante a 
CGU no Processo nº 00190.025830/2014-63 (“PAR”), onde sobreveio 
declaração de inidoneidade da CQG. Tal decisão adveio do Processo 
Administrativo de Responsabilização que foi instaurado em 02/12/2014 com 
o propósito de apurar “suposto cometimento de ilicitudes concernentes ao 
pagamento de propina” presumidamente realizados pela CQG “a 
funcionários/dirigentes da PETROBRAS, bem como do conluio entre 
empresas do mesmo ramo de atuação no contexto das licitações e contratos 
celebrados”, supostamente ocorridas em período anterior a 2014. A CQG 
apresentou sua defesa em 25/04/2018, porém a CGU entendeu por bem 
rejeitar as alegações de defesa da CQG e, em janeiro de 2020, propôs a 
declaração de inidoneidade da CQG para participar de licitações promovidas 
pela Administração Pública, com fundamento no art. 87, IV da Lei 
n⁰ 8.666/1993. Em face desta decisão, a CQG interpôs recurso administrativo 
(Pedido de Reconsideração), no qual postulou que a decisão fosse 
reconsiderada. Por fim, em maio de 2020, a CQG ingressou na Justiça 
Federal do Distrito Federal com ação judicial contra a decisão da CGU, 
tendo obtido liminar para suspender os efeitos da decisão da CGU. Até o 
presente momento, ainda não há como determinar se a Companhia será 
afetada pelos resultados dos referidos processos e por quaisquer de seus 
desdobramentos e suas consequências futuras. As demonstrações 
contábeis da Companhia não incluem quaisquer efeitos que possam advir 
desses assuntos. Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse 
assunto. d) Apresentação de demonstrações contábeis consolidadas: 
Conforme descrito na nota explicativa nº 2.1.(a), a Companhia não está 
apresentando nesse relatório demonstrações contábeis consolidadas. 
Foram elaboradas e estão sendo apresentadas em separado, na data de 
aprovação destas demonstrações contábeis, para propósito específico 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Queiroz Galvão 
S.A. e suas controladas, as quais contemplam, identificadas como 
Controladora, todas as informações apresentadas nessas demonstrações 
contábeis. Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse assunto. 
Outros assuntos: Auditoria correspondente ao exercício anterior: Os 
valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
apresentados para fins de comparação, foram anteriormente examinados 
por outro auditor independente que emitiu relatório datado de 28 de maio de 
2020, sem modificação, contendo os mesmos parágrafos de ênfase e 
incerteza relacionados com a continuidade operacional das investidas da 
Companhia. Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 4, a Companhia 
realizou ajustes e reclassificações, visando uma melhor apresentação das 
demonstrações contábeis. Revisamos tais ajustes e reclassificações e não 
temos quaisquer exceções quanto ao assunto. Não fomos contratados para 
auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as 
demonstrações contábeis da Companhia referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2019 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer 
forma de asseguração sobre essas demonstrações contábeis tomadas em 
conjunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de 

relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis , a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria, além disso: • identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis , independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • obtivemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração. • concluímos sobre a 
adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manterem em continuidade operacional. • avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época 
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, 
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.
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Três perguntas: as empresas utilizando criptomoedas
Por Jorge Priori

PayPal, MicroStrate-
gy, Square, Master-
card e Tesla. Todas 

essas empresas já começa-
ram a aceitar pagamentos 
ou a fazer investimentos em 
criptomoedas. Nesta sema-
na, o argentino Mercado Li-
vre divulgou seus resultados 
do primeiro trimestre de 
2021 e informou que havia 
comprado US$ 7,8 milhões 
em bitcoin. Essas empresas 
possuem ações negociadas 
na Nasdaq ou na Bolsa de 
Nova York (Nyse). Com ex-
ceção da MicroStrategy, to-
das possuem BDRs na B3. 
Com o tempo, mais empre-

sas, dos mais variados tama-
nhos, passarão a trabalhar 
com criptomoedas.

Para entendermos um 
pouco mais sobre a aceita-
ção de criptomoedas por 
empresas, conversamos 
com Ricardo Dantas, co-
-CEO da Foxbit, exchange 
(corretora) de criptomo-
edas. A Foxbit organizou 
recentemente um serviço 
de atendimento de grandes 
empresas interessadas em 
investir em criptomoedas.

Como as empresas 
brasileiras estão vendo as 
criptomoedas? O Brasil 
possui alguma regulação 
para que uma empresa 

possa usar ou investir em 
criptomoedas?

Cada dia mais empresas 
de todos os tamanhos têm 
nos procurado para enten-
der mais sobre o mundo 
das criptomoedas. Expli-
camos para estas empresas 
desde os conceitos básicos 
do bitcoin, blockchain até 
as regulações/normativas 
em vigor para aquisição, re-
conhecimento de valores e 
impostos a serem pagos.

Atualmente só existe uma 
normativa do governo, a 
Instrução Normativa 1888 
da Receita Federal, de 3 de 
maio de 2019, que obriga 
corretoras e pessoas que 
trabalham com o P2P (pe-

er-to-peer, negociação sem 
intermediário) a reportarem 
mensalmente as transações 
para Receita. Existem con-
versas no Congresso para 
algumas regulações que ain-
da não possuem datas para 
serem aprovadas.

Como as empresas po-
dem usar as criptomo-
edas? Como funciona a 
custódia?

Atualmente, as empre-
sas têm usado bastante as 
criptomoedas como reserva 
de valor ou para transações 
entre empresas do grupo. 
Orientamos as empresas 
a ter sua própria custódia, 
seja através de uma ledger 

(hardware desenvolvido pa-
ra funcionar como uma car-
teira segura para cripto ati-
vos) ou através de empresas 
parceiras de custódia como 
a BitGo*, uma das maiores 
do mundo.

Como está a adoção de 
criptomoedas por empre-
sas no exterior?

A adoção das criptomoe-
das está cada vez maior, seja 
para reserva de valor, remes-
sas entre países ou para apli-
cação financeira em grandes 
fundos e ETFs (Exchange 
Traded Funds; Fundos de Ín-
dices). Já existem serviços es-
pecializados de suporte para 
estas aplicações fora do Bra-

sil, e a Foxbit pretende trazer 
cada vez mais opções para os 
seus clientes.

* A BitGo foi comprada 
na última quarta-feira (5) pela 
Galaxy Digital por US$ 1,2 
bilhão. Segundo a Galaxy, seu 
objetivo é formar uma provedora 
global de serviços financeiros de 
ativos digitais para instituições. 
A BitGo é uma plataforma de 
serviços para ativos digitais, en-
tre eles, a custódia. A Galaxy 
Digital é uma empresa de ser-
viços financeiros e investimentos 
em ativos digitais, criptomoedas e 
tecnologia blockchain. Suas ações 
são negociadas na Bolsa de To-
ronto através do código GLXY. 
Ela não possui BDRs na B3.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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JUNTE-SE A NÓS PELA DERRUBADA DOS VETOS DE NÚMEROS 13.16 
E 13.27, LANÇADOS NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 54, 

BEM COMO SOB O § 2º DO ARTIGO 175 DA LEI Nº 14.133/2021.

13.16 E 13.27

TRANSPARÊNCIA
NAS LICITAÇÕES

O BRASIL QUER TRANSPARÊNCIA NAS LICITAÇÕES

A licitação pública deve ser transparente para que o 
cidadão possa ter acesso às informações nos jornais 
de sua cidade. A nova Lei de Licitações 14.133/21, 
que estabelece esse processo, corre sério risco.

O veto feito pelo presidente na lei suspendeu a  
obrigatoriedade da publicação dos editais de
licitação nos jornais, o que prejudica a transparência
dos gastos governamentais.

A ampla publicidade a respeito das contratações
governamentais evita fraudes, superfaturamento e 
direcionamento em contratos e privilégios.

PELA DERRUBADA DOS VETOS
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