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BNDES VENDEU AÇÕES
QUE AGORA DOBRARAM

Produtos amazônicos respondem por
menos de 0,2% das vendas internacionais.
Por José Owaldo Siqueira, página 2

Estado foi o que mais fechou leitos
hospitalares privados no Brasil.
Por Graccho Bogéa Neto, página 2

Em nove meses, banco perdeu
R$ 8 bi só em 1 operação.
Por Marcos de Oliveira, página 3

Famílias
vendem itens
pessoais para
ter renda extra
Levantamento da fintech Acordo Certo com mais de 1.100 pessoas identificou que 49% dos entrevistados tiveram algum familiar
vendendo itens pessoais para conseguir renda extra; desses, 91%
por causa da pandemia. E que
77% gostariam de ter uma atividade extra para conseguir mais dinheiro, porém, não sabem o que
fazer.
Além disso, atualmente, quase
metade (47%) têm o trabalho fixo
como principal fonte de renda, e
27% afirmam possuir renda proveniente de uma atividade extra.
Ainda segundo a pesquisa, pagamento de dívidas ou contas em
atraso (40%), perda do emprego
fixo (37%) e aumento das contas
dos domicílios (31%) foram os
principais motivadores para início
da atividade extra. Outra fonte extra usada pelos entrevistados foi
o auxílio emergencial. Segundo
o levantamento, mais da metade
(53%) dos respondentes afirmaram que receberam o benefício
em seus domicílios.

Oito em 10
famílias de SP
têm dívidas
com cartão
No momento em que o sistema
financeiro tem limitado a oferta
de crédito, as famílias paulistanas
estão recorrendo cada vez mais
ao cartão para manter o consumo.
Hoje, oito em cada 10 (78,9%)
delas possuem alguma dívida deste tipo – taxa muito próxima do
recorde de 79,7%, registrado em
junho de 2012.
Também é o maior número de
lares endividados no cartão de crédito, na capital, desde novembro
de 2019, quando ficou em 75,5%,
segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da Federação do Comércio
de São Paulo (Fecomércio-SP).
Para a federação, os dados evidenciam uma deterioração das
condições econômicas das famílias paulistanas.
Isso se vê também no aumento
gradativo do porcentual de lares
endividados na cidade, que atingiu a marca de 61,7% em abril –
o maior desde o mesmo mês do
ano passado, quando estava em
63,7%.

Marcelo Freixo critica orçamento paralelo para montar base governista no Congresso

Deputados cobram ao TCU e
MPF investigação do Bolsolão
Esquema de corrupção e superfaturamento de R$ 3 bi

O

deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ),
líder da minoria na Câmara, entrou nesta segunda-feira
com uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU)
pedindo a investigação do orçamento paralelo operado pelo presidente Jair Bolsonaro, com gastos
estimados em R$ 3 bilhões.
“Diante das gravíssimas denúncias de que o Governo Bolsonaro
teria criado um orçamento paralelo para montar uma base aliada no
Congresso via toma lá da cá, vamos representar ao TCU e MPF
para que investiguem o Bolsolão”,
completou o deputado federal
Alessandro Molon (PSB), líder da
oposição na Câmara.
O esquema de compra de votos
de parlamentares foi denunciado

neste final de semana pelo jornal
Estado de S.Paulo. A verba não faz
parte das emendas parlamentares.
Os valores são repassados para
deputados e senadores em troca
de apoio ao governo.
A denúncia mostra também
que os valores liberados, à margem do controle dos ministérios,
são utilizados em compras superfaturadas, especialmente de tratores, com valores que chegam ao
dobro dos estimados em pregão
público.
Freixo pede a investigação de
Bolsonaro e do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério
Marinho, pasta que tem sido o
atalho preferencial para direcionamento das verbas.
“É imperativo investigar se
o Governo Bolsonaro escolheu

montar uma base no Congresso
em vez de garantir vacinas e, por
isso, recusou imunizantes em 2020.
Com os R$ 3 bilhões gastos na
compra de apoio, daria para adquirir 58 milhões de doses da Pfizer
na primeira oferta”, tuitou Molon.
O deputado do PSB acrescentou: “Em tempos de #Bolsolão,
é muito ‘curioso’ que o Governo
Bolsonaro tenha cortado a verba
do Coaf destinada para a modernização do sistema que combate
crimes de corrupção e de lavagem
de dinheiro. Estamos de olho!”
No Mensalão, em 2005, acusação contra o Governo Lula de
compra de apoio parlamentar, laudo da Polícia Federal estimava o
valor em R$ 101 milhões. Atualizados para o final de 2020, seriam
R$ 280 milhões.

Como mercado
de ações
responde à
agitação social
“O que acontece com os mercados de ações quando a agitação
social – como protestos em massa e revoltas – ocorre? Os investidores ficam assustados com a
desordem? Ou são estimulados
pela perspectiva de uma mudança popular positiva em resposta à
inquietação?” A pergunta foi feita
pelos economistas Philip Barrett e
Sophia Chen, do Fundo Monetário Internacional (FMI).
Usando um conjunto de dados
de 156 eventos de agitação social
entre 2011 e 2020, eles descobriram que, em países com instituições mais abertas e democráticas,
os eventos de agitação social têm
um impacto insignificante no
mercado de ações. “Mas em países com regimes mais autoritários,
o efeito é grande e negativo: em
média, os retornos do mercado de
ações caem 2% em 3 dias e cerca
de 4% no mês seguinte.”

VENCEDORA
DO BBB PODE
FATURAR MAIS DE
R$ 40 MI
POR
ANO
Página 4
João Cotta, divulgação Globo
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Exportação de empregos: sétima plataforma do
campo de Búzios será feita em Singapura

A

Petrobras assinou contrato para construção
da P-78, sétima unidade
a ser instalada no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Com capacidade de processamento de 180 mil barris de óleo
por dia e 7,2 milhões de metros
cúbicos (m³) de gás por dia, a plataforma é do tipo FPSO, unidade
flutuante que produz, armazena e
transfere petróleo. A entrega está prevista para 2024, informa a
Agência Brasil.
O contrato foi assinado com

a empresa Keppel Shipyard Limited, de Singapura, e prevê o
atendimento ao conteúdo local de
25%, com serviços a serem executados no Brasil por meio de parceria ou subcontratação de empresas
nacionais. O índice de conteúdo
local é requisito previsto em edital
e compromissado com a Agência
Nacional do Petróleo (ANP) para
o excedente de cessão onerosa do
campo de Búzios.
O fornecimento da FPSO será
resultado da contratação na modalidade EPC (engenharia, supri-

mento e construção). O projeto
prevê a interligação de 13 poços
ao FPSO, sendo seis produtores e
sete injetores, através de uma infraestrutura submarina composta
por dutos rígidos de produção e
de injeção e dutos flexíveis de serviços.
O campo de Búzios, descoberto em 2010, é o maior campo
de petróleo em águas profundas
do mundo. É um ativo de classe
mundial, com reservas substanciais, baixo risco e baixo custo de
extração.
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Convertendo uma economia extrativista
numa bioeconomia do conhecimento
Por José Owaldo Siqueira

A

Amazônia representa a maior
fronteira global de recursos naturais tropicais, destacando-se pela
vasta extensão territorial, florestas, rios, riqueza de biodiversidade e de recursos minerais. Além de ser um capital natural de
valor econômico inestimável, esse bioma
tem papel importante na regulação do regime de chuvas em outras regiões do Brasil e nas mudanças climáticas globais. Por
isso é mandatório sua preservação.
Por outro lado, a Amazônia tem uma
população estimada em 28,1 milhões de
pessoas, que em sua maioria vive em situações precárias de segurança alimentar,
saúde, educação e moradia, conferindo à
região índices de desenvolvimentos muito
baixos em relação ao restante do Brasil.
Em se tratando de desenvolvimento,
o grande potencial econômico da região
contrasta com a pobreza generalizada lá
existente. Amazônia é então um grande
paradoxo e um enorme desafio, sem dúvidas o maior que o Brasil terá de enfrentar
no século XXI.
Encontrar maneiras razoáveis de reduzir a pobreza, enquanto preserva a floresta e sua biodiversidade, é uma necessidade urgente; alicerçado nos princípios
da sustentabilidade, temos de transformar
os abundantes recursos naturais em bens
econômicos com geração de valores compartilhados. O Projeto Biomas busca converter a economia extrativista lá instalada
em uma economia do conhecimento da
vanguarda tecnológica e de gestão avança-

da, que seja capaz de atrair investimentos
inovadores e sustentáveis para a região.
O ponto de partida de todas as iniciativas do projeto é a preservação da floresta, transformando esse legado da natureza em desenvolvimento sustentável, que
seja instrumento de inclusão social e de
geração de emprego renda para os 28,1
milhões de amazônidas. O foco dos projetos deve também promover a recuperação
dos 30 milhões de hectares de pastagens
degradadas e desenvolvimento econômico regenerativo e de baixo carbono.
Apesar de conter a maior biodiversidade e 1/3 da vegetação tropical do planeta,
contando com centenas espécies nativas
já “domesticadas” e em uso (245 espécies
vegetais para cosméticos e fármacos e 469
cultivadas em sistemas agroflorestais), os
produtos amazônicos “compatíveis com a
floresta” respondem por menos de 0,2%
das vendas internacionais desses produtos, um mercado global estimado em US$
200 bilhões anuais.
Os produtos da bioeconomia da Amazônia têm um enorme mercado potencial
ainda inexplorado. Para melhorar esta atividade econômica e ampliar esse mercado, os produtores precisam ter acesso ao
conhecimento sobre seus produtos e técnicas adequadas de produção e manuseio,
inteligência de mercado e arranjos pre-competitivos.
Os produtos florestais não madeireiros
e os ativos biológicos da biodiversidade da
Amazônia representam a plataforma de
alavancagem de uma Bioeconomia Tropical Sustentável que oferece:

a) um enorme potencial de verticalização da biodiversidade;
b) um portifólio diverso de produtos
naturais saudáveis, bioinsumos e serviços
ambientais; e
c) oportunidades de inovações em áreas
que vão da produção de energia á fármacos; de fitoterápicos a cosméticos.
Considerando a vocação e aptidão técnica dos ecossistemas da Amazônia, como
sistemas agroflorestais e agroecológicos
de produção resilientes e sustentáveis que
mantêm a floresta em pé, esta região pode se transformar no maior celeiro global
de produtos orgânicos, envolvendo desde
frutas, especiarias, castanhas e hortaliças,
além de peixes e mel.
A bioeconomia do conhecimento ocorrera através de uma revolução cultural e
industrial baseada em novos conhecimentos e tecnologias disruptivas com foco nos
ativos biológicos da floresta e no manejo
vocacionado dos ecossistemas. Isso permitira o uso sustentável dos recursos da
Amazônia para:
a) ajudar a mitigar a miséria e reduzir a
desigualdade social na região;
b) operar na linha de frente do combate
ao aquecimento global;
c) responder à demanda por alimentos
mais saudáveis; e
d) servir de espelho para ações em outras regiões tropicais do planeta, ancorando as ações sempre na visão e nos resultados da Ciência.
José Owaldo Siqueira é conselheiro do Fórum do Futuro e
professor emérito da Universidade Federal de Lavras.

A telemedicina e o futuro da
saúde em tempos de Covid
Por Carlos Lopes
ue toda grande crise traz oportunidades é um fato inquestionável. Nas grandes crises mundiais
ocorridas após a gripe espanhola de 1918 (crise de 29, Segunda Guerra
Mundial, ataques terroristas de 11 de setembro, bolha imobiliária de 2008 e agora
o Covid-19 – Sars-Cov2) o aprendizado
decorrente da crise trouxe mudanças significativas na nossa vida. Mas talvez a crise
de saúde atual traga mudanças sem precedentes na educação, no trabalho e principalmente na saúde.
Trazendo para 2020, podemos dizer que na área médica, o CFM levou
18 anos discutindo telemedicina sem
chegar a uma regulamentação – e tudo isso foi atropelado em 40 dias pela
Covid-19: em pouco mais de um mês,
duas portarias do Ministério da Saúde
e posteriormente uma Lei (a 13.989 de
abril de 2020) regulamentaram a telessaúde (não só para medicina, mas
para todos os profissionais de saúde,
como nutricionistas, psicólogos entre

Q

outros) enquanto perdurar a crise de
saúde no Brasil.
Essa urgência e velocidade em viabilizar
a telessaúde gerou uma corrida para uso
de ferramentas de comunicação online
para atender os pacientes, tirar dúvidas,
identificar risco de sintomas de Covid-19
– a corrida se estendeu também no segmento de certificação digital, uma vez que
se tornou necessário assinar digitalmente documentos na parte de saúde (como
atestados, pedidos de exames e receitas
médicas) de forma que tivessem validade
jurídica.
Não há dúvidas que a telessaúde chegou
de urgência e veio para ficar. Nos EUA,
antes da Covid-19, apenas de 11% da população já havia feito algum tipo de atendimento em saúde a distância (apesar de
lá ao contrário daqui a telessaúde já estar
regulamentada há bem mais tempo) tendo
pulado para mais de 46% no início da pandemia. Estima-se que, lá, a Covid-19 levou
o serviço de telessaúde a um negócio com
projeção de US$ 3 bilhões por ano.
Por aqui, no Brasil, claramente podemos ver que a telessaúde pode melhorar
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a abrangência do atendimento no SUS,
chegar a populações nesse país continental que ainda não tem atendimento básico
de saúde adequado. Nas grandes cidades,
com trânsito sempre caótico, imaginar que
você não precisa mais perder uma manhã
ou tarde de trabalho para ir na consulta
médica, levar o resultado dos seus exames,
isso é definitivamente uma enorme vantagem – tanto para pacientes, como para
médicos, podendo aumentar a quantidade
de indivíduos que possa atender.
Esse futuro da saúde, acelerado pela
Covid-19, ainda pode trazer muito mais
e rápido: sistemas de inteligência artificial
que podem fazer triagem de pacientes,
identificar interações de medicamentos
trazendo mais segurança no uso, gadgets
que permitem monitorar seus sinais vitais,
que permitam realizar em casa exames laboratoriais, de urina e até mesmo um eletrocardiograma no celular que envie direto para seu cardiologista.
Carlos Lopes é médico, professor convidado da pósgraduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert
Einstein e da Associação Brasileira de Nutrologia/BWS.
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A crise
hospitalar e
o ISS no Rio
de Janeiro
Por Graccho Bogéa
de Melo e Alvim Neto

N

os últimos anos, o Rio de Janeiro foi
o estado que mais fechou leitos hospitalares privados no Brasil. Essa é a
expressão da crise de grandes proporções que
o setor atravessa, crise iniciada anos atrás, e que
a pandemia do novo coronavírus veio agravar.
De um lado, pela drástica redução nas cirurgias eletivas, que são fonte de receita importante para esses estabelecimentos; de outro, pela
elevação desmesurada nos preços dos medicamentos e materiais de uso hospitalar. Não bastasse isso, a Prefeitura do Rio de Janeiro lança
agora um pacote fiscal que elevará ainda mais
a carga tributária que pesa sobre os hospitais,
aumentando a alíquota do ISS em 30%.
O propósito do poder municipal é compreensível. Trata-se de uma medida fiscal para
ajustar as contas do município, o que é louvável. Mas não é razoável que esse ajuste venha
fragilizar o setor hospitalar privado, que está
neste momento na linha de frente do combate
à pandemia. Não é razoável uma medida que,
em lugar de algum alívio, vem aumentar o estresse de estabelecimentos que estão pressionados tanto pela escalada das internações de
pacientes Covid-19 como pelas frequentes crises no fornecimento de suprimentos vitais, como medicamentos para intubação e oxigênio.
Esse desabastecimento, como têm noticiado os veículos de comunicação, tem colocado
em risco o socorro aos pacientes. É o aspecto
médico do problema, o mais dramático, sem
dúvida. Mas ele vem acompanhado de outro
problema, o econômico-financeiro, também
grave: aumentos excessivos dos preços de materiais ocorridos durante a pandemia, que chegaram a 400% em alguns EPIs (equipamentos
de proteção individual).
As internações particulares são quase inexistentes, tanto pela crise financeira que assola o
país, quanto pela vulnerabilidade dos hospitais
na cobrança por esses serviços. Com frequência, o paciente interna em caráter particular e,
com a dificuldade de pagar a conta hospitalar,
recorre à justiça para, através de liminar, obrigar o hospital a continuar o tratamento, sem
nenhuma garantia de pagamento ou ressarcimento pelo SUS.
Já há elementos bastantes, portanto, para temermos pelo agravamento da crise que enfrentam os hospitais independentes de pequeno e
médio porte. Não é esse o momento para aplicar-se a eles um aumento na carga tributária.
Antes, é preciso adotar medidas para assegurar
a sobrevivência desses estabelecimentos, pois
o seu desaparecimento deixaria um vazio na assistência à saúde das localidades mais carentes,
onde eles atuam inclusive como parceiros do
SUS. Em outras palavras, o ajuste fiscal, se for
levado adiante, representará mais um golpe na
saúde da população do Rio de Janeiro.
Graccho Bogéa de Melo e Alvim Neto é médico, diretor da
Associação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro (Aherj).
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Mercado financeiro continua
prevendo inflação crescente
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Na pandemia, BNDES
vendeu ações que
agora valem o dobro

E

m 4 de agosto do ano passado, o BNDES vendeu
R$ 8,1 bilhões em ações da Vale (VALE3) que tinha
em carteira. A cotação na ocasião era R$ 58,26 por ação.
Nesta segunda (10), nove meses depois, a VALE3 era
cotada a R$ 114,69, quase o dobro do valor na ocasião da
venda. No período de uma gestação, o BNDES perdeu
– ou, vá lá, deixou de ganhar – R$ 8 bilhões. E a conta
continuará subindo.
Ninguém quer bancar o engenheiro de obra pronta.
Não precisava ser um expert no mercado financeiro para
saber que o ano passado não era boa época para venda. O
mundo estava em recessão, e a economia da China, maior
comprador de minério de ferro, principal produto da Vale,
mal começava a emergir.
O resultado, mais que previsível, é que os preços
das commodities subiriam à medida que a recuperação
econômica criasse uma corrida por matérias-primas. Os
preços do minério de ferro e do cobre atingiram níveis recordes. Os contratos futuros de minério de ferro na Ásia
atingiram novo pico esta segunda-feira. A cotação do contrato futuro com vencimento em setembro na Bolsa de
Commodities de Dalian (China) saltou 10% (batendo no
limite diário de variação), para 1.326 iuans (US$ 206,65) a
tonelada. Em Qingdao, fechou a US$ 230 nesta segundafeira, alta de 8,6% no dia e 44% no ano.
A venda feita pelo BNDES não era urgente nem
necessária. Com baixa demanda por financiamentos, o
banco estava com folga. Artigo do economista Arthur
Koblitz, presidente da AFBNDES e eleito para integrar o
Conselho de Administração do BNDES, sobre o prejuízo
da venda de ações do banco em plena pandemia, estimava
a perda, em janeiro deste ano, em R$ 12,2 bilhões. Como
dito, a conta segue subindo.
As perdas do Banco com venda de ações vêm se perpetrando desde 2019. Em 6 de fevereiro do ano passado,
esta coluna denunciou prejuízos com vendas de papéis da
Petrobras.

Renovação na ACRJ
No próximo dia 27, ocorrerá a reunião para eleição
na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).
Benjamim Nasário Fernandes Filho é o candidato,
em chapa única, a suceder a presidente Angela Costa.
Para presidência do Conselho Superior, o candidato é
o atual vice do órgão, Marco Polo Moreira Leite, que
sucederá Humberto Mota. Ruy Barreto Filho será o
vice-presidente do Conselho, e Aureo Salles de Barros,
o diretor-secretário. No dia seguinte, de 10h30 às 16h,
será a Assembleia Geral para eleger os membros dos
conselhos Diretor e Fiscal.

Neste quinto aumento consecutivo vai para 5,06%

A

previsão do mercado financeiro para
o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA (a inflação
oficial do país) deste ano
subiu mais uma vez. Passou
de 5,04% para 5,06%. Foi
o quinto aumento consecutivo na projeção. Mesmo
assim, manteve a mesma
projeção da semana passada
para a taxa básica de juros,
a Selic.
Segundo o boletim Focus
desta segunda-feira, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central
(BC), com a projeção para

os principais indicadores
econômicos, a Selic deve
terminar o ano de 2021 em
5,50%.
Na semana passada, o
Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco
Central (BC) decidiu elevar
a taxa em 0,75%, passando
para 3,50% ao ano. Para o
fim de 2022, a estimativa é
de que a taxa básica suba
para 6,25% ao ano. E para
o fim de 2023 e 2024, a previsão é de 6,5% ao ano.
Para 2022, a estimativa de
inflação subiu de 3,6% para
3,61%. Tanto para 2023 como para 2024 a previsão para

mo ano, a expectativa para
o Produto Interno Bruto
(PIB) - a soma de todos os
bens e serviços produzidos
no país - passou de 2,31%
para 2,33%. Em 2023 e
2024, o mercado financeiro projeta expansão do PIB
em 2,5%.
A expectativa para a cotação do dólar passou de
R$ 5,40 ao final deste ano
para R$ 5,35. Para o fim de
2022, a previsão é de que a
moeda americana fique em
R$ 5,40. Em 2023 e 2024,
a previsão é de que o dólar
custe R$ 5,20 e R$ 5,10, respectivamente.

Estímulos econômicos e imunização
ajudarão na recuperação econômica mundial
Os Barômetros Globais
da Economia sobem em
maio de forma expressiva
pelo terceiro mês seguido,
sinalizando aceleração do
nível de atividade global ao
longo do primeiro semestre
de 2021. A afirmação foi
feita pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira. O Hemisfério
Ocidental a região que mais
contribui para a alta, ao
crescer 7,9 pontos, seguida
da região da Ásia, Pacífico
& África, com 3,8 pontos e
da Europa, com 2,3 pontos.
Os barômetros econômicos globais são um sistema
de indicadores que permite
uma análise tempestiva do
desenvolvimento econômico global. Eles representam
uma colaboração entre o
Instituto Econômico Suíço
KOF da ETH Zurique, na
Suíça, e a Fundação Getulio Vargas. O sistema consiste em dois indicadores
compostos: um barômetro
coincidente e um barômetro antecedente. O Barômetro Coincidente reflete
o estado atual da atividade
econômica. O Barômetro
Antecedente emite um sinal
cíclico cerca de seis meses à
frente dos desenvolvimentos econômicos reais.

Segundo a FGV, todas as
regiões pesquisadas registram melhora tanto na perspectiva corrente quanto nas
expectativas em relação ao
futuro. O Barômetro Global Coincidente sobe 17,9
pontos em maio, de 117,2
pontos para 135,1 pontos,
maior nível da série histórica desde 1991. O Barômetro Global Antecedente sobe 14,0 pontos, para 141,9
pontos, maior nível desde
fevereiro de 2010. “Todas
as regiões evoluíram favoravelmente no mês e de
forma expressiva, tanto na
perspectiva presente quanto futura”, destacou o relatório divulgado pela FGV.
“O avanço significativo
dos barômetros antecedente
e coincidente em maio ocorreu ao longo de todas as regiões e setores. A combinação
dos programas de estímulos
econômicos e imunização
das populações, a despeito
ainda de alguma heterogeneidade entre as regiões, já impacta positivamente mesmo
em setores mais prejudicados
pela pandemia, em especial o
de serviços. A mensagem dos
barômetros aponta para uma
retomada generalizada do nível de atividade ao longo do
segundo semestre do ano.”,

Rápidas
O advogado e professor Andreu Wilson comandará o
“Curso de Introdução a Diversidade e Inclusão nas Organizações”, entre 11 e 20 de maio. O evento é organizado
pelo Comitê de Jovens Mediadores e será transmitido via
bit.ly/symplacursointrodutorio *** Nesta quinta-feira, às
20h, acontecerá o “Encontro Búzios Love”, na Esquina
de Travessa dos Pescadores com Orla Bardot, em frente
do Caz do Centro. Mais informações, no insta @buziosinloveoficial *** Quais os impactos das novas diretrizes
chinesas para a economia brasileira e o cenário geopolítico
mundial? As respostas serão apresentadas no Foro Inteligência desta quarta-feira, com o tema “O 14º Plano
Quinquenal da China e suas consequências para o Brasil”.
Inscrições: bit.ly/foro12-05

o índice é de 3,25%. A projeção para 2021 está próxima
do limite da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo
Banco Central. O centro da
meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é
de 3,75% para este ano, com
intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima
ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 2,25% e o
superior de 5,25%.
As instituições financeiras consultadas pelo BC
elevaram a projeção para o
crescimento da economia
brasileira este ano de 3,14%
para 3,21%. Para o próxi-

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4
AVISO AOS ACIONISTAS
A Administração da ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
S.A. (“Companhia”) comunica aos senhores acionistas que na Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2021 foi aprovada
a pretensão de aumento de capital social da Companhia no valor total de
R$ 259.800.000,00 (duzentos e cinquenta e nove milhões e oitocentos mil
reais), passando o capital social de R$ 4.525.360.921,82 (quatro bilhões,
quinhentos e vinte cinco milhões, trezentos e sessenta mil, novecentos
e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) para R$ 4.785.160.921,82
(quatro bilhões, setecentos e oitenta e cinco milhões, cento e sessenta
mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), mediante
a emissão de 273.809.606 (duzentas e setenta e três milhões, oitocentas
e nove mil, seiscentas e seis) novas ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,948834498522 por ação, na
forma do §1º, inciso II, do art. 170 da Lei 6.404/76, sendo fixado o prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da publicidade do presente aviso, para que os
acionistas exerçam seu direito de preferência para subscrição das novas
ações, na proporção de suas respectivas participações no capital social
da Companhia, conforme previsto no artigo 171, §4º, da Lei 6.404/76.
O material concernente ao aumento de capital ora aprovado encontra-se à
disposição dos senhores acionistas, na sede social, à Avenida Barão de Tefé
nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 2021.
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

avalia Paulo Picchetti, pesquisador do FGV/IBRE.
Ele revela que todas as
regiões contribuem de forma positiva para o resultado agregado do Barômetro
Coincidente em maio. A
Europa é a região que mais
contribui para a alta do indicador, com 6,5 pontos,
seguida pelo Hemisfério
Ocidental, com 6,1 pontos,
e pela região da Ásia, Pacífico & África, 5,3 pontos. A
percepção sobre a situação
atual melhora sensivelmente em todas as regiões pelo
segundo mês consecutivo,
influenciada pela aceleração
do nível de atividade. Na
maioria dos países, a situação é hoje bem melhor que
a observada 12 meses atrás,
no auge da crise motivada
pela pandemia.
Cinco setores
Todos os cinco setores
da pesquisa contribuem de
forma positiva para o resultado agregado do Barômetro
Coincidente. Conforme a
FGV, chama atenção o avanço de 31,1 pontos do indicador coincidente do Setor de
Serviços, o que mais sofreu
com as medidas de restrição
à circulação em diversos pa-

íses. Todos os indicadores
estão acima do nível de 117
pontos, com os setores de
Serviços e Indústria e o indicador que mede a evolução
das economias em nível agregado (Economia) alcançando
o maior nível da série iniciada
em 1991.
O Barômetro Antecedente Global antecipa os ciclos das taxas de crescimento mundial em três a seis
meses. Assim como ocorre
no Barômetro Coincidente,
em maio de 2021 os indicadores antecedentes das
três regiões contribuem de
forma positiva para a alta
de 14,0 pontos do Barômetro Global Antecedente. Neste mês, é o Hemisfério Ocidental a região
que mais contribui para a
alta, ao crescer 7,9 pontos,
seguida da região da Ásia,
Pacífico & África, com 3,8
pontos e da Europa, com
2,3 pontos.
Em maio, todos os setores contribuem positivamente para o resultado
agregado do Barômetro
Antecedente. A maior alta, de 16,3 pontos é a do
indicador antecedente da
Indústria, seguida pela do
setor de Serviços, com 13,8
pontos.

EXTRATO DE EDITAL DE LEILÃO 081/2021 - Senad/MJSP
BENS MÓVEIS
A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas/Senad, neste
ato representada pela Comissão Permanente de Avaliação e
Alienação de Bens do Estado do Rio de Janeiro, torna público
que será realizada licitação, na modalidade LEILÃO, do tipo MAIOR
LANCE, na modalidade ELETRÔNICO, através do endereço
eletrôncio www.brameleiloes.com.br, para venda dos lotes
discriminados no ANEXO I – Descrição de Bem(ns) Movél(is) do
Edital de Leilão nº 081/2021 – Senad/MJSP (VEÍCULOS; LANCHA;
OBJETOS DE ARTE; VINHOS; RELÓGIOS E BOLSA), relacionados
ao crime de tráfico de drogas e/ou outros crimes - alienação
antecipada (Processos Judiciais nºs 5078819-90.2020.4.02.5101/
RJ – 07ª Vara Federal Criminal do RJ; 5080723-48.2020.4.02.5101/
RJ – 07ª Vara Federal Criminal do RJ; 5007381-38.2019.4.02.5101/
RJ – 08ª Vara Federal Criminal do RJ e 050719747.2018.4.02.5101 – 06ª Vara Federal Criminal do RJ), a ser
conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial LEANDRO DIAS BRAME,
inscrito na JUCERJA nº 130, por força do contrato nº 97/2020, em
conformidade com a legislação vigente. Encerramento 1º Leilão:
31/05/2021 (segunda-feira), a partir das 11h00min (Pelo valor
fixado na avaliação ou por valor maior); Encerramento 2º Leilão:
11/06/2021 (sexta-feira), a partir das 11h00min (Por valor não
inferior a 80% do estipulado na avaliação). O Edital de Leilão
Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o
presente
Extrato
será
publicado
no
site
www.brameleiloes.com.br. Rio de Janeiro, aos 27 (vinte e sete)
dias do mês de abril do ano de 2021. LEANDRO DIAS BRAME,
Leiloeiro Público Oficial.
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DIREITO
Francisco Gomes Júnior
Advogado

Novas regras do
WhatsApp ferem
sua privacidade?
Por Francisco Gomes Júnior

E

stá sendo anunciado para o dia 15 de maio o prazo
final para aceitarmos as mudanças nos termos de
serviço e na política de privacidade do WhatsApp. Essas
mudanças, a princípio, afetam a privacidade dos usuários,
ao permitir que os dados pessoais coletados no uso do
aplicativo possam ser compartilhados com outras mídias
sociais do mesmo grupo econômico, como o Facebook.
De acordo com os novos termos de uso, quem não
concordar com esse compartilhamento terá sua conta no
aplicativo bloqueada e para reativá-la deverá concordar
com os termos propostos.
A proposta do WhatsApp afronta diretamente a LGPD
(a Lei Geral de Proteção dos Dados), a lei que regulamenta como devem ser colhidos, armazenados, usados
e excluídos os dados pessoais no país. De acordo com a
legislação, dados pessoais somente podem ser utilizados
mediante uma das hipóteses nela previstas. O uso de
dados pessoais obedece ao princípio da autodeterminação
informativa, ou seja, cabe a cada indivíduo gerir quando e
por quem seus dados podem ser utilizados.
O consentimento do usuário, portanto, é fundamental
para que seus dados possam ser compartilhados. O WhatsApp, aparentemente, não quer propiciar a escolha ao
titular dos dados pessoais. Já existem questionamentos administrativos e de órgãos de defesa do consumidor sobre
estes novos termos, mas até o momento não há indicativo
de que o WhatsApp aceite negociar alterações para que se
obedeça a LGPD e o direito de escolha do usuário.
Já no caso do Facebook, temos uma questão mais
antiga. Como se sabe, o Facebook coleta dados do usuário
(até mesmo quando não se está usando o aplicativo). E
em algumas situações comercializou esses dados para a
utilização de outras empresas. O caso mais famoso foi o
Cambridge Analytica, empresa que utilizou os dados obtidos no Facebook para estratégias eleitorais e interferências
nas eleições americanas e no Brexit (a votação que retirou
a Grã-Bretanha da Comunidade Europeia).
O Facebook vem, ao longo dos últimos anos, sofrendo inúmeras acusações de utilização indevida dos dados
e busca sempre celebrar acordos, pagando indenizações
e multas para livrar-se de acusações mais sérias. Como a
prática se repete, provavelmente as sanções não se mostram suficientes para exigir uma mudança de postura.
Dizendo combater essa prática abusiva de captura de
dados, a Apple lançou a atualização de software (iOS 14.5)
com a ferramenta App Tracking Transparency (ATT).
Assim, os usuários de iOS (iphones, ipads) receberão
uma notificação em forma de pop-up na tela sempre que
acessarem aplicativos que coletam e compartilham dados
com terceiros. Com isso, o usuário saberá quais aplicativos
querem coletar seus dados e autorizará ou não essa operação. É uma prática aderente à LGPD.
A reação do Facebook a esta atualização da Apple foi
forte. Alegando que esta restrição irá afetar seu modelo de
negócio, o Facebook ameaça iniciar um processo judicial
contra a Apple. Segundo o Facebook, esta limitação irá
encarecer o custo da internet para o usuário final, já que
muitos serviços online são gratuitos pois são financiados
pela exibição de publicidade, realizada com a coleta dos
dados.
A LGPD, como se sabe, trouxe uma série de regras
para o tratamento de dados pelas empresas públicas e
privadas, com o objetivo de dar garantias ao usuário de
que seu direito a privacidade será respeitado. As empresas
estão buscando implementar alterações sistêmicas e legais
para aderirem à lei.
A credibilidade do sistema de proteção de dados será
testada pelas próprias sanções que poderão ser impostas
pela ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados).
Como se tem visto, muitos vazamentos de dados têm
acontecido de forma massiva pela invasão de sistemas de
ministérios e empresas públicas. Espera-se que as sanções
sejam aplicadas de forma isonômica para todas as empresas, sem privilégios a empresas públicas ou do Vale do
Silício.
Francisco Gomes Júnior é advogado sócio da OGF
Advogados. Foi presidente da Comissão de Ética Empresarial e da Comissão de Direito Empresarial na OAB.
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Juliette: 28 milhões de seguidores
= R$ 40 milhões por ano

A

advogada, maquiadora e agora milionária Juliette Freire, campeã do Big Brother
Brasil 21, provavelmente
não consegue dimensionar,
ainda, o fenômeno que se
tornou. De simplicidade
notável, a paraibana pode,
a princípio, nem sabe o que
fazer com o formidável prêmio de R$ 1,5 milhão, mas
é bom que ela se acostume
a gerar e lidar com quantias
ainda maiores. Enquanto
esteve confinada no reality
show, Juliette cativou não só
a audiência que proporcionou a ela mais de 90% dos
votos na grande final – que
tinha outras duas pessoas –,
como também os mais de
28 milhões de seguidores
somente no Instagram, praticamente a população inteira da Austrália. O expressivo número faz do perfil
dela um dos mais engajados
na plataforma, atualmente.
Vale lembrar que, quando
ela entrou no programa,
seus seguidores não passavam de alguns milhares.
Acontece que esse prêmio milionário é só a ponta
do iceberg daquilo que está
por vir em termos financeiros. De acordo com Thiago
Cavalcante sócio da INFLR,
startup especializada em
marketing de influência, um
digital influencer considerado médio tem entre 500 mil
e 2 milhões de seguidores,
com ganho que varia de R$
3 mil a R$ 100 mil. Valores
que, para efeito de comparação, correspondem de 2,7

a 91 salários mínimos.
Apesar de o potencial da
paraibana ser muito maior
– lembrando que, além dos
seguidores, o engajamento
também é importante –, pegando este valor como base
e considerando que Juliette
faça um publipost por dia,
Cavalcante pontua que o faturamento mensal poderia
chegar na casa dos R$ 3,5
milhões. “Em um ano, os
lucros somente com o Instagram ultrapassariam os
R$ 43 milhões, colocando-a
em um patamar de empresa de médio porte. O que
não deixa de ser o caso, já
que antes mesmo do fim
do programa a equipe que
cuidava das redes sociais de
Juliette contava com mais
de 20 pessoas”. Mas vale
ressaltar que, neste momento, em termos de números
de seguidores, ela se encontra no mesmo patamar das
maiores estrelas nacionais
do mundo digital, ou seja,
trata-se de uma estimativa
conservadora, com o objetivo de mostrar onde a “sister” pode chegar.
O sucesso de Juliette
merece atenção e reflexão
de todos que acompanham
este segmento. Em primeiro, é importante ressaltar
que os produtores do BBB
compreenderam a força
que as redes sociais têm e
souberam, como ninguém,
capturar a audiência desses
influenciadores digitais para o programa de TV. Em
contrapartida, o BBB vem
abrindo portas para muitos

participantes, desde viralizar uma música, como foi o
caso do Rodolfo, dupla do
Israel, ou da modelo Rafa
Kalimann, que já exercia a
função de influencer e hoje conta com mais de 21,5
milhões de seguidores. O
ator Babu Santana também
surfa nessa onda e atualmente interage com mais
de 6 milhões de seguidores
no Instagram. Essas três celebridades têm em comum
o fato de já serem famosos
antes mesmo de participarem do programa global.
O BBB também foi o
motor que impulsionou a
carreira de influencer de Juliette. A diferença é que ela
não era tão conhecida antes.
Cavalcante observa que ela
se deu melhor do que pessoas mais famosas que estiveram na mesma edição do
reality. A razão é que, além
do carisma e da inteligência
para interagir em frente às
câmeras sem se tornar antipática para o público em
geral, Juliette foi bem assessorada pela equipe responsável pelo seu perfil nas redes sociais. Resumindo, ter
o suporte de bons profissionais é crucial para quem
almeja chegar ao topo.
Outra questão a ser ressaltada é o impacto que esse
trabalho mais profissional
tem no próprio mercado.
Os primeiros influencers
se tornaram famosos por
trazerem uma novidade ao
público. E eram eles que
atraiam o interesse das grandes marcas. Mas o mercado

cresceu e, além de carisma e
bons temas para conversar
com os seguidores, é preciso apoio para se destacar. E
essa nova característica do
segmento fez com que as
grandes companhias passassem a olhar não somente
para quem já é famoso, mas
também para quem ainda
não é, mas tem potencial
para ser.
Na visão de Cavalcante,
Juliette se encaixa perfeitamente nesse novo olhar
das grandes marcas. Afinal,
mesmo com a propulsão na
carreira gerada pelo BBB, se
ela não fosse realmente boa
no que faz e não contasse
com uma assessoria eficiente, sua carreira tenderia a
ser meteórica, ou seja, desaparecer tão rapidamente
quanto subiu. Mas tudo indica que não será bem assim
e que a vencedora do BBB
deva se consolidar entre as
grandes personalidades do
mundo digital.
“Quanto ao futuro de Juliette, as mudanças devem
ocorrer conforme o padrão
e a construção do plano de
imagem e carreira e do plano comercial que a influenciadora e seus assessores
vão estabelecer. E essa é
justamente a importância
de escolher a agência/assessoria correta, que possa
direcionar o influenciador
no plano de carreira, como aconteceu com a Grazi
Massafera, só para citar um
exemplo de ex-BBB bem-sucedida”, conclui o sócio
da INFLR.

Shoppings: menos sacolas e
mais entretenimento e serviços

N

esta semana, os
shoppings brasileiros retomaram
100% das suas operações,
em um cenário complexo
no qual a vacinação chegou apenas a 7,2% (2 doses,
fonte Our World in Data,
8/5/2021) da população
brasileira, lidar com a incerteza econômica do país será
um dos principais desafios
para estas companhias.
Outro, que deve impactar
também o cenário pós-pandemia, será lidar com um
consumidor diferente, que
encontrou nos aplicativos,
marketplace e e-commerce
aliados para satisfazer seus
desejos de consumo na
pandemia.
Segundo Arthur Igreja,
especialista em inovação e
tendências, o shopping não
será mais um destino de
aquisição de produtos e sim
uma nova forma de usufruir
dos serviços.
Em entrevista ao Monitor Mercantil, ele explica
quais serão as novas tendências neste segmento do
varejo:
Atualmente
muitos
shoppings contam com
soluções de venda via

marketplace ou aplicativo. Acredita que o consumidor deve voltar ao shopping focado na compra
de produtos ou apenas
para usufruir de serviços?
O consumidor volta
com certeza, mas com um
comportamento diferente.
Ele retorna para passear,
se distrair, mas não tanto
para comprar ou ficar em
filas. Pode conhecer produtos e em alguns casos até
efetivar a compra nas lojas,
mas acredito que veremos
cada vez menos pessoas caminhando com sacolas. As
lojas vão servir como uma
espécie de mostruário para
motivar a compra via internet ou aplicativo. O shopping passa a ser um local de
serviços, de entretenimento,
demonstração de produtos.
Que outras tendências
devem surgir no setor de
shoppings nesta retomada?
A primeira mudança será
no perfil das lojas, as que
são destinadas para produtos básicos vão precisar
adequar seu tamanho, ter
espaços menores, facilitando a compra pela internet.
Enquanto as lojas que te-

nham produtos que oferecem uma experiência de
compra, por exemplo, lojas
de luxo, onde o cliente quer
degustar e ir na loja, devem
ainda manter seus espaços. Veremos mudanças no
layout e categorias dentro
dos shoppings.
A segunda mudança será
um uso mais intensivo da
tecnologia e da venda omnichannel. Atualmente poucos
shoppings dominam esta interação social e estão estagnados nas estruturas físicas.
De que forma o uso de
aplicativos próprios pode
favorecer os shoppings?
Vai depender do propósito do aplicativo. Já existem opções para a praça de
alimentação ou encontrar
coisas dentro do shopping,
mas acredito que os consumidores querem mais serviços em menos aplicativos.
Alguns varejistas, como
Magalu, Mercado Livre, que
não são shoppings, conseguiram atrair a atenção dos
consumidores.
Seria importante que o
shopping tivesse um aplicativo que crie experiências mesmo quando o consumidor
não está no local, com push

de ofertas. Até o momento,
as operadoras estão usando
mal a tecnologia, precisam
melhorar suas estratégias para atrair consumidores.
O brasileiro mudou
sua percepção sobre os
shoppings? Antes eram
considerados locais de
lazer muito seguros...
A pandemia mudou a visão deste consumidor, que
muitas vezes vai priorizar
lugares abertos e amplos;
o shopping é um lugar fechado, com ar condicionado e ainda remete a ideia de
proliferação do vírus. Essa
percepção precisará mudar
apesar das medidas sanitárias já existentes
Como ficam os shoppings nesta retomada?
O impacto financeiro é
inegável, acredito que seja um momento de grande
provação para as companhias, mas, ao mesmo tempo, permitirá que sejam
melhores, investindo em
tecnologia,
experiências
mais seguras. No final das
contas, a crise vai fazer bem
para as operadoras; quem
sobreviver vai sair fortalecido.
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SP: preço do aluguel volta a cair após três meses em alta

L

evantamento realizado pelo Índice Quinto Andar
de Aluguel registrou queda de 1,88% no valor médio do
aluguel por m² em São Paulo, ante
março de 2021, a maior retração
mensal desde julho de 2020. Já no
Rio de Janeiro, houve alta de 0,3%
no mês, mantendo tendência de
recuperação que vem desde fevereiro. No acumulado de 12 meses,
o indicador segue em queda de
7,84% em São Paulo e de 0,3% no
Rio de Janeiro.
Em fevereiro, o indicador apontou que os valores de aluguel por
m² em anúncios foram 11,56% do
que os efetivamente praticados em
contratos em São Paulo. Essa é a
maior diferença registrada desde

dezembro de 2020. No Rio, essa
distância entre valores anunciados
e praticados foi de 14,3% no mesmo período, praticamente estável
em relação ao mês anterior.
Em São Paulo, o bairro que
mais se valorizou nos últimos seis
meses foi o Real Parque, seguido
por Jardim Ester Yolanda e Vila
Mazzei (na Zona Norte da capital). Já as maiores quedas nesse
intervalo foram Barra Funda,
Campo Belo e Sumaré. Entre os
bairros com metro quadrado de
aluguel mais caro na cidade estão,
Vila Nova Conceição, Vila Olímpia e Real Parque.
Em relação ao tamanho, o preço do aluguel por metro quadrado dos imóveis de um quarto caiu

1,6% em abril, ante março. No
mesmo período, houve queda de
1,6% nos imóveis de dois quartos
e estabilização nos imóveis de três
quartos.
A maior alta de aluguel por metro quadrado no Rio foi Lagoa,
seguido por Recreio e Méier. Já
as maiores retrações vieram do
Centro, Santa Teresa, e Maracanã. Ipanema, Leblon e Botafogo
mantêm a posição, pelo segundo
mês consecutivo, de bairros mais
caros da capital fluminense.
Os imóveis de até um dormitório tiveram leve queda no preço
do metro quadrado de 0,19% em
abril, comparado com março. Os
dois quartos tiveram aumento de
1,11%. Já os imóveis de três dor-

mitórios se mantiveram estáveis.
As medidas mais restritivas
da Fase Vermelha do Plano São
Paulo parecem não ter impactado negativamente no mercado
imobiliário da capital paulista. Os
resultados levantados pela pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo
(Creci-SP) demonstram que o
isolamento social não interferiu
na venda de casas e apartamentos residenciais usados na cidade
de São Paulo, no mês de março.
Ao contrário, houve um aumento
de 23,02% no volume de imóveis
vendidos nesse mês, na comparação com fevereiro.
Curiosamente, uma proporção
de 44,35% dos negócios desse

período foi feita à vista e outros
45,97% foram financiados por
bancos privados. Restou à Caixa
um percentual de financiamento
de 4,84% dos negócios ocorridos
em março na capital. O índice é
um pouco superior aos 3,23%
correspondentes às vendas financiadas diretamente pelos proprietários. E os consórcios responderam por 1,61% do total vendido.
A Zona C da cidade, composta por bairros como Aricanduva
e Chácara Santo Antonio, foi que
a apresentou o maior percentual
de vendas de casas e apartamentos, com 33,05%. Na sequência,
vieram as Zonas B (27,41%); A
(25,01%); D (13,72%) e a Zona E,
com 0,82%.

MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.
CNPJ Nº. 15.286.382/0001-39 - NIRE 33.3.0030477-1
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2021
DATA, HORARIO E LOCAL: realizada em 05 de maio de 2021, às 17h (dezessete horas), em primeira convocação, firmado entre a Emissora e o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS (“ONS”), em 10 de julho de 2012 e seus
na sede social da Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na posteriores aditivos (“Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão”), e nos Contratos de Uso do Sistema de
Avenida Presidente Vargas, nº 955, sala 1101 (parte), Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.071-004. Transmissão, estes últimos celebrados entre o ONS e os usuários do sistema de transmissão (“Contratos de Uso do
PRESENÇA: dispensada a convocação uma vez que compareceu a totalidade das acionistas representando a totali- Sistema de Transmissão”), e incluindo, mas não se limitando, o direito de receber todos e quaisquer valores que,
dade do capital social da Companhia (“Acionistas”), mediante aplicação subsidiária do Art. 124, parágrafo 4º, da Lei efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes de pagamento pelos usuários do sisteFederal 6.404/76. PUBLICAÇÕES: dispensadas na forma do § 4º, do Art. 133 da Lei Federal 6.404/1976. COMPOSI- ma de transmissão à Emissora, conforme tais valores sejam atualizados e/ou revisados de tempos em tempos nos
ÇÃO DA MESA: o Sr. Leandro Foltran foi indicado pela maioria dos presentes como presidente da Mesa, que convo- termos do Contrato de Concessão; (iii) 100% (cem por cento) dos valores depositados e/ou mantidos nas Contas
cou a Sra. Fernanda Dornellas Gondin para secretariá-lo. ORDEM DO DIA: deliberar sobre a: 1. Autorização para a Vinculadas, conforme definida no Contrato de Cessão Fiduciária, e todos e quaisquer direitos sobre tais contas, inrealização, pela Companhia, da sua 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da es- cluindo, mas não se limitando, aos rendimentos de aplicações de recursos nelas mantidos e quaisquer outros valores
pécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real, em série única, no valor total de R$135.000.000,00 a elas relacionados ou delas oriundos; (iv) a propriedade fiduciária e o domínio resolúvel de todos e quaisquer direitos,
(cento e trinta e cinco milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para distribuição pública com atuais ou futuros, sobre as Contas Vinculadas, conforme definida no Contrato de Cessão Fiduciária; e (v) de todos os
esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, relacionados aos itens “(i)”, “(ii)”, “(iii)” e “(iv)” acima, que
de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), por meio da cele- possam ser objeto de cessão fiduciária de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis, decorrentes do
bração do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Contrato de Concessão, do Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão, e dos Contratos de Uso do Sistema
Ações, da Espécie Quirografária a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição de Transmissão, ou decorrentes, a qualquer título da prestação de serviços de transmissão de energia elétrica pela
Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Companhia”, entre a Companhia, na qualidade de emissora, e a Emissora. Caso (i) a Emissora opte, a qualquer momento até o fim do Prazo de Assinatura dos Contratos de Garantia
instituição que atuará na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos titulares das Debêntures (conforme definido na Escritura de Emissão), por não exercer a sua liberalidade de constituir as Garantias Reais, op(“Agente Fiduciário” e “Escritura de Emissão”, respectivamente); 2. A autorização à Diretoria para prática de todos ção esta que deverá ser formalizada por meio de notificação ao Agente Fiduciário em até 01 (um) Dia Útil (“Notificação
e quaisquer atos necessários à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações to- de Não-Constituição”), ou (ii) após transcorrido inteiramente o Prazo para Assinatura dos Contratos de Garantia (conmadas nesta Assembleia com relação à Emissão de Debêntures, incluindo a celebração da Escritura de Emissão, dos forme definido na Escritura de Emissão) sem que os Contratos de Garantia tenham sido celebrados, ou (iii) após
aditamentos à Escritura para (i) refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo); e (ii) transcorrido o Prazo para Constituição das Garantias (conforme definido na Escritura de Emissão) sem que a Emissoa sua convolação de espécie quirografária para de espécie com garantia real ou a majoração do spread sobre os Juros ra tenha apresentado ao Agente Fiduciário os Contratos de Garantia devidamente assinados e registrados nos regisRemuneratórios das Debêntures (conforme definido abaixo) em 0,30% (trinta centésimos por cento), nos termos da tros de títulos e documentos aplicáveis, bem como documentos que evidenciem a satisfação de todas as formalidades
Escritura de Emissão (“Aditamentos à Escritura”) e todos os demais documentos necessários para formalização da para plena eficácia, validade e exequibilidade de todas as Garantias Reais, o spread previsto para os Juros RemuneEmissão de Debêntures e da Oferta Restrita; e 3. Autorização aos administradores da Companhia para praticarem ratórios das Debêntures será majorado em 0,30% (trinta centésimos por cento), partir do início do Período de Capitatodos os atos necessários para registro e publicação da presente Ata. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMI- lização (conforme definido na Escritura de Emissão) subsequente, sem que isso se configure, em qualquer hipótese,
DADE DE VOTOS: Após examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações como um Evento de Inadimplemento (conforme definido na Escritura de Emissão). (xiii) Prazo e Data de Vencimento:
foram aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 1. Dando-se início à ordem do dia, o Sr. Ressalvadas as hipóteses de (i) aquisição facultativa, com o consequente cancelamento da totalidade das DebêntuPresidente colocou em discussão o primeiro item da pauta referente celebração, pela Companhia, da Escritura de res, nos termos da Cláusula 4.13 da Escritura de Emissão; (ii) Resgate Antecipado Facultativo (conforme adiante deEmissão, e realização, nos termos do Art. 59 da Lei Federal 6.404/1976, da Emissão de debêntures simples, não finido) ou Oferta de Resgate Antecipado da totalidade das Debêntures com o consequente cancelamento das Debênconversíveis em ações, e da Oferta Restrita. Após os devidos esclarecimentos e encerradas as discussões a respeito, tures, respectivamente nos termos das Cláusulas 4.11 e 4.12 da Escritura de Emissão; e (iii) vencimento antecipado
submetida à deliberação da Assembleia, esta, nos termos do Artigo 13, alínea “l”, do Estatuto Social, aprovou integral- das obrigações decorrentes das Debêntures constantes da Cláusula 5.1 da Escritura de Emissão, ocasiões em que a
mente e sem ressalvas a celebração da Escritura de Emissão, nos termos da minuta apresentada pela Companhia às Emissora obriga-se a proceder ao pagamento das Debêntures pelo Valor Nominal Atualizado, acrescido dos Juros
Acionistas, bem como a realização da Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, e da Oferta Res- Remuneratórios devidos, e em observância à regulamentação aplicável, inclusive o artigo 1º, parágrafo 1°, inciso I, da
trita, que terão as seguintes características e condições principais: (i) Número da Emissão: 3ª (terceira) emissão de Lei 12.431 e da Resolução CMN 4.751, de 26 de setembro de 2019 (“Resolução CMN 4.751”), as Debêntures terão
debêntures da Companhia. (ii) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de R$ 135.000.000,00 (cento e prazo de vigência de 17 (dezessete) anos e 7 (sete) meses contados da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 15
trinta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definida). (iii) Número de Séries: a Emissão será de dezembro de 2038 (“Data de Vencimento das Debêntures”). (xiv) Comprovação de Titularidade e Cessão das
realizada em série única. (iv) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 135.000 (cento e trinta e cinco mil) Debêntu- Debêntures: A Companhia não emitirá certificados de Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das
res. (v) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador, no qual serão inscritos os
Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (vi) Data de Emissão: para todos os fins de direito e efeitos, a data de emissão nomes dos respectivos Debenturistas. Adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletrodas Debêntures será 15 de maio de 2021 (“Data de Emissão”). (vii) Agente Liquidante e Escriturador: a instituição nicamente na B3, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela B3, em
prestadora de serviços de agente liquidante e escrituração das Debêntures será o Itaú Corretora de Valores S.A., nome do respectivo titular da Debênture. (xv) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, ou seja,
instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. As Debêntures serão escriturais e nominativas, sem emissão
3.500, 3º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o n.º 61.194.353/0001-64 (“Agente Liquidante” ou “Escritu- de cautelas ou certificados. (xvi) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58,
rador”, cuja definição inclui qualquer outra instituição que venha a suceder o Agente Liquidante ou Escriturador na caput, da Lei das Sociedades por Ações, a ser convolada em da espécie com garantia real nos termos da Escritura de
prestação dos serviços de Agente Liquidante ou Escriturador da Emissão, conforme o caso). O Escriturador será Emissão. (xvii) Atualização Monetária e Juros Remuneratórios das Debêntures. Atualização Monetária: O Valor Nomiresponsável por realizar a escrituração das Debêntures, entre outras responsabilidades definidas nas normas editadas nal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, será atualizado monetariamente
pela B3 e nas instruções editadas pela CVM. (viii) Regime de Colocação: as Debêntures serão objeto de distribuição pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado mensalpública, com esforços restritos de distribuição, em regime de garantia firme de colocação, com a intermediação de mente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), desde a Data da Primeira Integralização até a data
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”, sendo a insti- de seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente
tuição financeira intermediária líder denominada “Coordenador Líder”), de forma individual e não solidária, conforme incorporado ao Valor Nominal Unitário das Debêntures ou, se for o caso, ao saldo do Valor Nominal Unitário das Deos termos e condições do “Contrato de Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição da 3ª (Terceira) bêntures (“Valor Nominal Atualizado”), calculado de forma pro rata temporis, com base em 252 (duzentos e cinquenEmissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a Ser Convolada em Espécie ta e dois) Dias Úteis, conforme fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão. Juros Remuneratórios das Debêntures:
com Garantia Real, em Série Única, em Regime de Garantia Firme de Colocação, da Matrinchã Transmissora de Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios prefixados, a serem definidos de
Energia (TP Norte) S.A.”, a ser celebrado entre os Coordenadores e a Companhia (“Contrato de Distribuição”). (ix) acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitados, em qualquer caso, ao maior valor entre: (i) a taxa interna de
Procedimento de Distribuição: o plano de distribuição pública das Debêntures seguirá o procedimento descrito na retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, denominação da antiga Nota do Tesouro Nacional, série B – NTNInstrução CVM 476 e observará o disposto no Contrato de Distribuição. Para tanto, os Coordenadores poderão aces- -B), com vencimento em 2035, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet
sar, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais (conforme abaixo definido), sendo possível a subscri- (http://www.anbima.com.br), a ser apurada no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento
ção ou aquisição das Debêntures por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, em conformidade com o de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de um spread equivalente a 0,85% (oitenta e cinco centésimos por
artigo 3º da Instrução CVM 476, sendo certo que fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobili- cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 4,20% (quatro inteiros e vinte centésimos por
ários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único investidor cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios das Debêntures”), obserpara os fins dos limites acima. (x) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização: as Debêntures serão subscritas no vada a possibilidade de majoração disposta na Cláusula 4.16.4.2 da Escritura de Emissão, conforme fórmula prevista
mercado primário, pelo seu Valor Nominal Unitário, e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato de na Escritura de Emissão. (xviii) Pagamento dos Juros Remuneratórios: Os Juros Remuneratórios das Debêntures
subscrição, durante o prazo de colocação das Debêntures na forma dos artigos 7º-A e 8° da Instrução CVM 476, de serão apurados semestralmente, sempre no dia 15 (quinze) dos meses de junho e dezembro de cada ano, sendo
acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. A “Data da Primeira Integralização” será considerada como a certo que: (i) o primeiro pagamento de Juros Remuneratórios será realizado em 15 de dezembro de 2021 (data do
data da primeira subscrição e integralização das Debêntures. Caso ocorra a integralização das Debêntures em mais primeiro pagamento); e (ii) os demais pagamentos de Juros Remuneratórios ocorrerão sucessivamente e semestralde uma data, o preço de subscrição para as Debêntures que foram integralizadas após a Data da Primeira Integraliza- mente, nas mesmas datas de pagamento das parcelas de amortização, conforme previstas na Cláusula 4.4.1 da Esção será equivalente ao Valor Nominal Atualizado das Debêntures (conforme definido abaixo), acrescido dos Juros critura de Emissão, sendo o último pagamento realizado na Data de Vencimento das Debêntures (cada uma dessas
Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização até a data de sua efetiva inte- datas, uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”, conforme aplicável). (xix) Repactuação Programada:
gralização. O preço de integralização poderá contar com ágio ou deságio, conforme apurado no Procedimento de Não haverá repactuação programada das Debêntures. (xx) Amortização do Valor Nominal Atualizado: O Valor NomiBookbuilding (conforme definido abaixo), sendo certo que, caso aplicável, o ágio ou deságio será o mesmo para todas nal Atualizado das Debêntures será amortizado em 35 (trinta e cinco) parcelas semestrais e consecutivas, nas respecas Debêntures subscritas e integralizadas em uma mesma Data de Integralização. (xi) Procedimento de Bookbuilding: tivas datas de amortização, sendo o primeiro pagamento em 15 de dezembro de 2021, conforme cronograma a ser
Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, sem recebimento de reservas, sem lotes míni- descrito na Escritura de Emissão (“Datas de Amortização das Debêntures”). (xxi) Local de Pagamento: Os pagamos ou máximos (“Procedimento de Bookbuilding”), organizado pelos Coordenadores, para a verificação, junto aos mentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia utilizando-se, conforme o caso: (a) os proceInvestidores Profissionais, da demanda pelas Debêntures em diferentes níveis de taxas de juros, de forma a definir a dimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (b) os procedimentos adotataxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures (conforme definido abaixo), observado o disposto no Contrato de dos pelo Agente Liquidante, para as Debêntures que eventualmente não estejam custodiadas eletronicamente na B3,
Distribuição. (xii) Garantias: Na hipótese de a Emissora exercer a sua liberalidade de constituir as Garantias Reais, nos ou, conforme o caso, pela instituição financeira contratada para este fim, ou ainda na sede da Companhia, se for o
termos da Cláusula 4.16.4.2 da Escritura de Emissão, em garantia do fiel cumprimento de todas as obrigações decor- caso. (xxii) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Atualização Monetária e dos Juros Remuneratórios, ocorrendo imrentes da Escritura de Emissão, o fiel, pontual e integral pagamento do Valor Total da Emissão, na Data de Emissão, pontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos,
devido nos termos da Escritura de Emissão, acrescido da Atualização Monetária, dos Juros Remuneratórios e dos desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notificação ou inEncargos Moratórios, conforme aplicável, bem como das demais obrigações pecuniárias presentes e futuras, princi- terpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante depais e acessórias, previstas na Escritura de Emissão, inclusive honorários do Agente Fiduciário e despesas judiciais e vido calculados pro rata temporis; e (ii) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois
extrajudiciais comprovadamente incorridas pelo Agente Fiduciário ou Debenturista na constituição, formalização, exe- por cento) sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”). (xxiii) Resgate Antecipado Facultativo: Nos
cução e/ou excussão das garantias previstas na Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas”), a Companhia se termos do artigo 1º, §1º, inciso II, da Lei 12.431, e da Resolução CMN 4.751, após o prazo médio ponderado dos pacompromete a, no Prazo de Assinatura dos Contratos de Garantia (conforme definido na Escritura de Emissão) cele- gamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data do efetivo resgate antecipado facultativo superar 4 (quatro)
brar, e no Prazo para Constituição das Garantias (conforme definido na Escritura de Emissão) registrar nos competen- anos, a Companhia estará autorizada, mas não obrigada, desde que permitido pelas regras expedidas pelo CMN e
tes cartórios de registro de títulos e documentos, bem como cumprir as demais formalidades devidas, os instrumentos pela legislação e regulamentação aplicáveis, independentemente de qualquer procedimento ou aprovação, a realizar
contratuais abaixo descritos (“Garantias Reais”): (a) Alienação Fiduciária de Ações: alienação fiduciária, pelas o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate
acionistas da Companhia à época da constituição da alienação fiduciária, a ser formalizada por meio do “Contrato de Antecipado Facultativo”), sendo que não será permitido o resgate antecipado parcial. O valor do Resgate Antecipado
Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, a ser celebrado entre o Agente Fiduciário, as Acionistas e a Com- Facultativo a que farão jus os Debenturistas por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo será equivalente ao valor
panhia (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”) nos termos da Escritura de Emissão, de 100% (cem por indicado no item (i) ou no item (ii) abaixo, dos dois o maior: (i) Valor Nominal Atualizado acrescido: (a) dos Juros Recento) das ações do capital social da Companhia (“Alienação Fiduciária de Ações”), em caráter irrevogável e irretra- muneratórios das Debêntures, calculada, pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de
tável, nos termos do artigo 40 da Lei das Sociedades por Ações, do artigo 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 Pagamento de Remuneração, imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate (exclusive); (b)
de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), conforme aplicável, do artigo 66-B da Lei 4.728, de 14 de julho dos Encargos Moratórios, se houver; e (c) de quaisquer obrigações pecuniárias e outros acréscimos referentes às
de 1965, conforme alterada pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004. A Alienação Fiduciária de Ações abrangerá Debêntures; ou (ii) valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de amortização do Valor Nominal Atutodos os direitos, existentes e futuros à época de sua constituição, decorrentes das ações representando o capital alizado e dos Juros Remuneratórios, utilizando como taxa de desconto a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+
social da Companhia que serão alienadas, conforme previstos na Escritura de Emissão, incluindo: (i) 100% (cem por com Juros Semestrais (NTN-B), com duration mais próxima à duration remanescente das Debêntures, calculado
cento) das ações representativas do capital social da Companhia à época da constituição da Alienação Fiduciária de conforme a Escritura de Emissão, e somado aos Encargos Moratórios, se houver, a quaisquer obrigações pecuniárias
Ações; (ii) todas as novas ações de emissão da Companhia que as Acionistas vierem a subscrever ou adquirir no fu- e a outros acréscimos referentes às Debêntures. (xxiv) Amortização Extraordinária Facultativa: Desde que venha a ser
turo, durante a vigência do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, seja na forma dos artigos 167, 169 e 170 da Lei legalmente permitido, observado o disposto no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo
das Sociedades por Ações, seja por força de bonificações, desmembramentos ou grupamentos das ações, seja por 1º, da Lei 12.431, nas disposições do CMN e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, a Companhia
consolidação, fusão, aquisição, permuta de ações, divisão de ações, reorganização societária ou sob qualquer outra poderá optar, a seu exclusivo critério, por realizar a amortização extraordinária facultativa das Debêntures (“Amortizaforma, quer substituam ou não as ações, as quais, uma vez adquiridas pelas Acionistas após a constituição da Aliena- ção Extraordinária Facultativa”), limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Atualizado das Debêntução Fiduciária de Ações, integrarão, automaticamente e independentemente de qualquer formalidade adicional, a res, desde que (i) admitido pela legislação ou regulamentação aplicáveis; (ii) a Companhia esteja adimplente com suas
definição de ações para todos os fins e efeitos de direito, e ficarão automaticamente integradas à Alienação Fiduciária obrigações nos termos da Escritura de Emissão; e (iii) o prazo médio ponderado dos pagamentos transcorrido entre a
de Ações, aplicando-se às mesmas todos os termos e condições do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; (iii) Data de Emissão e a data do efetivo resgate seja superior a 4 (quatro) anos, calculado nos termos da Resolução 3.947,
todos os dividendos (em dinheiro ou mediante distribuição de novas ações), lucros, frutos, bonificações, direitos, juros nos termos previstos na Escritura de Emissão. (xxv) Oferta de Resgate Antecipado Total: Observado o disposto no insobre capital próprio, distribuições e demais valores atribuídos, declarados e ainda não pagos ou a serem declarados, ciso II do artigo 1°, §1°, da Lei 12.431, na Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis,
recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos e/ou atribuídos às Acionistas em decorrência a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, respeitado o prazo médio ponderado mínimo de 4 (quatro) anos dos pagadas ações, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de disposição ou alienação das ações, e mentos transcorrido entre a Data de Emissão e a data do efetiva do resgate antecipado (“Prazo Mínimo de Resgate”),
quaisquer bens, valores mobiliários ou títulos nos quais as ações sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, calculado nos termos da Resolução 3.947, de 27 de janeiro de 2011 (“Resolução 3.947”), realizar oferta de resgate
títulos ou valores mobiliários), assim como todas as outras quantias pagas ou a serem pagas em decorrência de, ou antecipado da totalidade das Debêntures com o consequente cancelamento das Debêntures, observado que, nos terrelacionadas à, quaisquer das ações (“Direitos e Rendimentos das Ações”). (iv) o direito de subscrição de novas mos do artigo 2º da Resolução CMN 4.751, é vedado o resgate antecipado parcial das Debêntures enquadradas na Lei
ações representativas do capital social da Companhia, bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes benefi- 12.431, de forma que a oferta deverá ser destinada à totalidade das Debêntures, sendo assegurado a todos os Debenciárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação acionária turistas igualdade de condições para aceitar ou não o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares (“Oferdas Acionistas à época da constituição da Alienação Fiduciária de Ações, bem como direitos de preferência e opções ta de Resgate Antecipado”). (xxvi) Demais Condições: Todas as demais condições e regras específicas relacionadas
de titularidade das Acionistas à época da constituição da Alienação Fiduciária de Ações; e (v) todos os títulos, valores à Emissão e/ou às Debêntures serão tratadas na Escritura de Emissão. Após os devidos esclarecimentos e encerradas
mobiliários, respectivos rendimentos e quaisquer outros bens ou direitos eventualmente adquiridos pelas Acionistas as discussões a respeito, submetida à deliberação da Assembleia, esta, nos termos do Artigo 13, alínea “l”, do Estatuto
com o produto da realização dos bens objeto da garantia mencionada nas alíneas “i” a “iv” acima. (b) Cessão Fiduci- Social, aprovou integralmente e sem ressalvas a realização da Emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ária de Direitos Creditórios: cessão fiduciária pela Companhia, nos termos do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei nº ações, nos termos da minuta final apresentada às Acionistas que ficará sob guarda da Companhia. 2. Ainda em sede
4.728, de 14 de julho de 1965, em caráter irrevogável e irretratável, a ser formalizada por meio do “Contrato de Cessão de deliberação, as Acionistas autorizaram, por unanimidade, a administração da Companhia e/ou seus procuradores
Fiduciária de Direitos Emergentes e Direitos Creditórios e Outras Avenças”, a ser celebrado conforme o previsto na devidamente constituídos a praticar todos e quaisquer atos necessários, direta ou indiretamente, à formalização da
Cláusula 4.16.6 abaixo, entre a Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária”), de (“Cessão Fi- Emissão de Debêntures, bem como a celebração de todos os documentos necessários à concretização da Emissão de
duciária de Direitos Creditórios”): (i) 100% (cem por cento) dos direitos creditórios de que é titular, emergentes do Debêntures, dentre os quais a Escritura de Emissão, os Aditamentos à Escritura e, se for o caso, os instrumentos que
Contrato de Concessão (conforme definido na Escritura de Emissão), compreendendo, mas não se limitando ao direi- formalizarão as Garantias Reais e eventuais aditamentos, sendo que, no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, a
to de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se tornar exigíveis e Companhia figurará apenas como interveniente anuente. 3. Por fim, registrou o Sr. Presidente que as Acionistas delibependentes de pagamento pelo Poder Concedente (conforme definido na Escritura de Emissão) à Emissora, incluído o raram autorizar os administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicadireito de receber todas as indenizações pela extinção da concessão outorgada nos termos do Contrato de Conces- ção da presente ata nos órgãos e livros próprios, e os demais atos aqui previstos, nos termos da lei aplicável. ENCERsão, conforme tais valores sejam atualizados e/ou revisados de tempos em tempos nos termos do Contrato de Con- RAMENTO: nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata
cessão; (ii) 100% (cem por cento) dos direitos creditórios de sua titularidade decorrentes da prestação de serviços de que, lida e achada conforme, foi por todos assinada em 2 (duas) vias. Rio de Janeiro, 05 de maio de 2021. 1) Mesa dos
transmissão de energia elétrica, previstos no Contrato de Concessão (inclusive decorrentes de resoluções autorizati- trabalhos: Leandro Foltran - Presidente; Fernanda Dornellas Gondin - Secretária. 2) Acionistas Presentes: COPEL
vas no âmbito da concessão de serviço público), no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão nº 028/2012 GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.; STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A.
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Privatização da Caixa será Três perguntas: o mercado brasileiro de fintechs
tema de debate na Câmara
Por Jorge Priori

A

Comissão dos Direitos da Pessoa
Idosa da Câmara
dos Deputados discute na
quinta-feira (13) a política
de privatização da Caixa
Econômica e seus impactos
na prestação de serviços.
Nos últimos meses, bancários e sindicalistas têm protestado contra a intenção
do governo federal em privatizar a Caixa Econômica
Federal.
A audiência será realizada
no plenário 12 a partir das
10 horas. Os interessados
poderão acompanhar o debate pelo portal e-Democracia, inclusive enviando
perguntas, críticas e sugestões aos convidados pelo
link: https://edemocracia.
camara.leg.br/audiencias/
sala/1841.
Conforme a Agência Câmara de Notícias, a audiência foi proposta pelo deputado Alexandre Padilha
(PT-SP). Foram convidados
para discutir o assunto, entre outros: um representante da Caixa Econômica
Federal; um representante
do Tribunal de Contas da
União (TCU); a representante do Sindicato de Ban-

cários de São Paulo Ivone
Maria da Silva; e a presidente da Comissão Independente dos Aprovados na
CEF 2014 Isabela Santana.
Caixa Seguridade
No início de março, a
direção da Caixa registrou,
em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla
em inglês) de um dos braços mais rentáveis do banco
público: a Caixa Seguridade.
Em 2020, a subsidiária apurou lucro líquido de R$ 1,8
bilhão, o que representa um
crescimento de 5,2% em
comparação a 2019.
Além da Caixa Seguridade, o governo já sinalizou
a venda de mais segmentos
estratégicas da Caixa, como
Cartões, Gestão de Recursos, o ainda nem formalizado Banco Digital e até as
Loterias Federais, cuja parcela relevante dos valores
arrecadados é destinada ao
Financiamento Estudantil
(Fies) e para ações em Saúde, Segurança Pública, Seguridade e Cultura, além de
outras áreas sociais.

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.

JUÍZO DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos da AÇÃO DA EXECUÇÃO EM EPÍGRAFE em que
CARLOS GUSTAVO KRIEGER e ANA MARIA BASALDUA DE
KRIEGER move em face de PAULO ROBERTO RIBEIRO SICSU, na
forma abaixo. Processo n°0215549-39.2015.8.19.0001. A Dra
Juliana Leal de Melo – Juíza em Exercício na 09ª Vara Cível da
Comarca da Capital, FAZ SABER, por este Edital com prazo de 05
dias, aos interessados e ao devedores PAULO ROBERTO RIBEIRO SICSU, que no dia 05 (cinco) de maio de 2021, com inicio ás
13h00min e término ás 14h00min, será levado a Público Leilão,
por valor igual ou acima da avaliação, pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN e/ou sua Preposta GLACE DI NAPOLI, com
escritório na Travessa do Paço, n° 23- sala 812, Centro, Cep.:
20010-170, leilão este que se realizará na forma online no endereço eletrônico www.schulmannleiloes.com.br, o bem penhorado
e avaliado as fls. 465, 466 e 517, descrito como segue. LAUDO DE
AVALIAÇÃO DIRETA: O imóvel situa-se na Av. Lúcio Costa 17.600
apt. 303. O apartamento encontra-se em regular estado de conservação com área total de acordo com IPTU de 273 metros quadrados e inscrição número 3.024.331-5 (IPTU) conforme certidões. O condomínio possui: piscina, área com equipamento de
academia, salão de festas, lavanderia, sauna seca e a vapor.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL O imóvel possui 2 andares, sendo o 1
andar com a seguinte composição: sala ampla com ar condicionado central nos 2 andares, piso porcelanato, varanda frontal vista mar e lateral piso cerâmica, cozinha: pequena com armários
embutidos, 01 suíte: armário embutido, closet, varanda lateral,
banheiro com blindex, piso porcelanato, quarto: armário embutido, piso porcelanato. Escada que leva ao 2 andar que possui
uma saleta com piso em madeira que aparenta estar danificado,
01 suíte com este mesmo piso em madeira, banheiro com blindex,
acesso a varanda, varanda frontal vista mar e lateral com uma pia
em pedra, piso cerâmica, 01 piscina pequena necessitando reforma. O imóvel de acordo com o 9º ofício de registro imóveis, esta
sob matrícula número 278211 e tem direito a 3 vagas de garagem. Existe também 01 box que serve ao apartamento para guarda de volume. Assim AVALIO O IMÓVEL ACIMA DESCRITO E A
CORRESPONDENTE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO, EM
R$2.800.000,00. (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS).
Rio de Janeiro, 13 de junho de 2019. O imóvel possui débitos de
IPTU no valor de R$ 165.291,71 (cento e sessenta e cinco mil,
duzentos e noventa e um reais e setenta e um centavos),
FUNESBOM no valor de R$1.008,96 (mil e oito reais e noventa e
seis centavos), e condomínio no valor de R$107.439,96 (cento e
sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis
centavos). O imóvel será adquirido livre e desembaraçado dos
débitos de condomínio e de IPTU conforme o artigo 130 do C.T.N.
Sendo infrutífero o primeiro leilão, será vendido no dia 12 de
maio de 2021 no local e horário, pela melhor oferta acima de
50%, de acordo com o art.886, V, do CPC/2015. Para que os
interessados tomem conhecimento deste edital, o mesmo foi
afixado no local de costume, ficando assim os Réus intimados
da Hasta Pública, por intermédio deste edital, suprindo assim a
exigência contida no art. 887 do novo CPC/2015. A arrematação
ou adjudicação o devedor poderá exercer o direito de remição
expressamente previsto no artigo 826 do NCPC até o momento
anterior à adjudicação ou da alienação dos bens. EM HIPÓTESE
NENHUMA SERÁ DEFERIDA TAL POSSIBILIDADE APÓS OS REFERIDOS MOMENTOS (artigos 902 e 903, do NCPC. Na forma do
artigo 892, caput, do NCPC, 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. Sendo efetuado o pagamento por cheque, o depósito
será efetuado em até o dia útil seguinte ao leilão efetuado, à
disposição do juízo. O valor da comissão de leiloeiro de 5% deverá, no caso de arrematação, ser paga diretamente a ele pelo
arrematante e 1% de custas de cartório até o máximo permitido
por lei, será paga pelo arrematante. Rio de Janeiro, 20 de abril de
2021. Eu, _Chefe de Serventia, mandei digitar e subscrevo. (Ass.)
Dra Juliana Leal de Melo, MMA _Dra Juíza em Exercício.

F

intechs são empresas
que usam tecnologia
de forma intensiva
para oferecer produtos na
área de serviços financeiros.
Segundo o Distrito Fintech,
hub destinado a esse segmento, o Brasil fechou 2020
com 742 fintechs mapeadas
e verificadas, um aumento
de 34% em relação a 2019.
Esse crescimento foi impulsionado, principalmente,
pelas lacunas em nichos de
mercado e o boom da digitalização no país.
As
principais
atividades focadas por fintechs
brasileiras são meios de
pagamento (122), crédito
(117) e backoffice (112).
O Brasil possui o maior
número de fintechs, não só
na América Latina, mas em
todo o hemisfério sul, e somou investimentos de US$
910 milhões em 2019. Se
considerarmos o mercado
global, os investimentos
nesse tipo de empresa somaram US$ 34,5 bilhões no
mesmo ano.
Para entendermos um
pouco mais sobre esse mercado e suas tendências, conversamos com Diego Perez,
presidente da Associação
Brasileira de Fintechs, ABFintechs.
O que fez o mercado
brasileiro de fintechs
crescer tanto nos últimos
anos?
Alguns fatores em conjunto podem justificar o
crescimento deste mercado em um curto espaço de
tempo, como ajustes pontuais nos regulamentos
dos mercados financeiro
e de capitais e agendas
propositivas via políticas
públicas que visam diluir a

concentração bancária e a
inclusão e cidadania financeira da população que faz
uso pouco ou insuficientes dos serviços bancários
disponíveis.
No que tange os ajustes
regulatórios e legislativos,
em 2011 houve a promulgação de uma lei que criou
a figura do correspondente
bancário, trazendo uma
entidade não financeira
para integrar a cadeia de
distribuição de contratos
de crédito no mercado financeiro. Com essa nova
entidade, as fintechs puderam desenvolver modelos de negócios digitais para
prospectar tomadores de
crédito por meio de plataformas online e digitalizar
parte do processo, até então
restrito a estabelecimentos
físicos.
Já em 2013, por meio de
uma medida provisória foi
apresentado o marco legal
dos pagamentos eletrônicos
no Brasil, o que abriu espaço para que o Banco Central
pudesse editar normas que
regulamentam a atividade
de serviços de pagamentos
no Brasil, permitindo que
pequenas estruturas empresariais pudessem operar
serviços de pagamentos
sem necessariamente se intitularem como instituições
financeiras, criando também uma nova entidade, as
Instituições de Pagamento.
Com isso o mercado que
era concentrado em apenas
dois grandes conglomerados passou a ser distribuído
em mais de duas centenas
de novas empresas que operam pagamentos eletrônicos no Brasil.
Por fim, em 2017 foram
editadas alguns atos norma-

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. Encontrase 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.

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.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
com CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente Vargas
502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por sua
Presidenta abaixo assinada, nos termos de seu Estatuto, CONVOCA
todos os trabalhadores bancários que prestam serviços para o
conglomerado do BANCO ITAU UNIBANCO S.A., sócios ou não sócios,
que atuem na base territorial deste sindicato, para se reunirem em
Assembléia Extraordinária Específica que se realizará de forma remota/
virtual durante o período das 08:00 horas do dia 13 de maio de 2021
até às 22:00 horas do dia 14 de maio de 2021, na forma disposta no
site www.bancariosrio.org.br (página oficial do Sindicato na Internet),
onde estarão disponíveis todas as informações necessárias para
deliberação acerca da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho para
pagamento da Participação nos Lucros e ou Resultados referentes aos
exercícios 2021 e 2022 com vigência de 02 (dois) anos, a contar de
01.01.2021, com termino em 31.12.2022, estendendo seus efeitos até a
data dos efetivos pagamentos; do Acordo Coletivo de Trabalho Emergencial
(Pandemia COVID 19) prorrogação de vigência até 01.09.2022 e do Acordo
Coletivo de Trabalho para concessão de bolsas Auxilio Educação e Acesso
a Plataforma Digital de aprendizagem para o exercício 2021 e 2022, com
vigência de 02 (dois) anos, retroativos a 01.01.2021 com término em
31.12.2022, a serem celebrados com o Conglomerado Itaú Unibanco.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 2021
ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta

tivos pelo Banco Central e
pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), que
trouxeram mais duas inovações no mercado de financiamento para empresas e
pessoas físicas, quais sejam
as fintechs de crédito (essas divididas em Sociedades
de Crédito Direto, SCD, e
as Sociedades de Empréstimos entre Pessoas, SEP)
e as plataformas de crowdfunding de investimento,
abrindo este mercado para
que empresas que não integram conglomerados financeiros pudessem ofertar produtos de crédito ou
financiamento via mercado
financeiro ou mercado de
capitais.
Como está esse mercado atualmente?
Com esses ajustes pontuais, o mercado de fintechs
ganhou um piso jurídico
sólido para que houvesse
crescimento e investimento
para o surgimento de novas
entidades cujo propósito
seja integrar de alguma
forma a cadeia de oferta de
serviços financeiros no Brasil, permitindo, inclusive,
que empresas de tecnologia
pudesse operar serviços antes restrito apenas a bancos
ou instituições financeiras
de grande porte.
Outras iniciativas já em
prática, como o Pix, ou em
desenvolvimento avançado,
como o Open Banking, está
abrindo espaço para que
inovações no mercado financeiro passem a ser mais
recorrentes, disponibilizando ao mercado infraestruturas tecnológicas robustas
e seguras para que empresas
novas possam ofertar serviços bancários com a mes-

ma eficiência e segurança de
um grande banco.
Quais são as tendências para os próximos
anos?
Com a consolidação
destas novas plataformas
(open banking e Pix), espera-se que os serviços financeiros mais acessados
pela população brasileira
passem a ser disponibilizados por empresas ou
conglomerados não financeiros, como as empresas
do varejo, os portais de
e-commerce e empresas
de telecomunicações, as
quais, quando em parceria
com fintechs ou ainda com
braços tecnológicos financeiros dentro do mesmo
grupo, poderão consolidar
a experiência financeira
em ambientes não financeiros, o que hoje já vem
acontecendo com a integração de carteiras digitais
e disponibilização de mecanismos de engajamento
financeiro como cashback.
Outra forte tendência
são as finanças verdes, já
que a agenda de combate
aos efeitos econômicos das
mudanças climáticas resultará em políticas públicas que incentivarão ou
que darão preferência para
empreendimentos socialmente e ecologicamente
sustentáveis, canalizando o
canal de investimento e financiamento para esse tipo
de negócio. Em outras palavras, as fintechs que adotarem uma análise em seus
modelos de crédito ou financiamento que levem em
consideração os impactos
socioambientais do tomador do crédito ganharão
maior destaque e relevância.

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.
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CONCESSIONÁRIA RIO PAX S/A
CNPJ Nº 20.513.991/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020 - Em Reais
PASSIVO
2020
2019
ATIVO
2020
2019 PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores Nacionais (Nota 13)
6.052.048,19
8.186.137,99
ATIVO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos (Nota 14)
3.691.698,79
2.380.769,87
Disponibilidades (Nota 4)
1.282.319,10
127.681,24 Honorários e Salários a Pagar
1.670.089,93
839.609,31
3.527.251,03
545.838,76
Contas a Receber (Nota 5)
2.499.584,92
1.619.661,11 Obrigações Sociais (Nota 15)
Obrigações Tributárias e Fiscais (Nota 16)
1.815.377,82
909.716,00
Impostos a Recuperar (Nota 6)
2.623.413,18
1.985.680,65 Provisões Exigíveis (Nota 17)
1.340.203,90
6.686.429,52
Adiantamentos a Funcionários
4.357,62
14.467,94 Provisões Contingências Jurídicas (Nota 18) 1.818.468,20
3.003.513,59
36.522.065,60 11.065.502,06
Adiantamentos a Fornecedores (Nota 7)
861.906,25
754.205,85 Adiantamento de Cliente (Nota 19)
Parcelamentos de Tributos (Nota 20.1)
3.591.280,27
1.930.335,16
Devedores Diversos (Nota 8)
1.259.932,34
1.200.644,51 Obrigações c/o Poder Concedente (Nota 21) 6.554.631,78
1.971.488,70
66.583.115,51 37.519.340,96
Total do Ativo Circulante
8.531.513,41
5.702.341,30 Total do Passivo Circulante
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Fornecedores Nacionais (Nota 13)
1.094.112,10
516.649,80
Realizável a Longo Prazo
2.013.883,82
1.732.902,80 Empréstimos e Financiamentos (Nota 14)
7.440.664,57
7.136.049,62
6.589.992,64
2.633.264,38
- Despesas do Exercício Seguinte (Nota 9)
174.445,23
129.734,45 Parcelamentos de Tributos (Nota 20.2)
Obrigações c/o Poder Concedente (Nota 21) 43.500.000,00 45.000.000,00
- Depósito Judicial (Nota 10)
1.839.438,59
1.603.168,35 Total do Passivo Não Circulante
58.624.769,31 55.285.963,80
Imobilizado (Nota 11)
2.187.266,89
1.763.062,17 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
14.000.000,00 14.000.000,00
Intangível (Nota 12)
106.213.599,48 88.808.198,67 Capital Social Subscrito (Nota 22)
Prejuízos Acumulados
(20.261.621,22) (8.798.799,82)
Total do Ativo Não Circulante
110.414.750,19 92.304.163,64 Total do Patrimônio Líquido
(6.261.621,22) 5.201.200,18
Total do Ativo
118.946.263,60 98.006.504,94 Total do Passivo + Patrimônio Líquido 118.946.263,60 98.006.504,94
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020 - Em Reais
Capital Social
Reserva de Lucros Lucros (Prejuízos)
Especificação
Subscrito A Integralizar Reserva Legal Reserva de Lucros
Acumulados
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018
14.000.000,00
0,00
0,00
0,00
(7.254.457,81)
6.745.542,19
Ajustes de Exercícios Anteriores (Nota 25)
0,00
0,00
0,00
0,00
(28.262,62)
(28.262,62)
Prejuízo do Exercício
0,00
0,00
0,00
0,00
(1.516.079,39)
(1.516.079,39)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
14.000.000,00
0,00
0,00
0,00
(8.798.799,82)
5.201.200,18
Ajustes de Exercícios Anteriores (Nota 27)
0,00
0,00
0,00
0,00
(312.120,43)
(312.120,43)
Prejuízo do Exercício
0,00
0,00
0,00
0,00
(11.150.700,97) (11.150.700,97)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
14.000.000,00
0,00
0,00
0,00
(20.261.621,22)
(6.261.621,22)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Em reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Informações Gerais: A Concessionária Rio Pax S/A com sede na Rua terceiriza o serviço de construção. 2.9. Fornecedores - São obrigações a pagar
Teodoro da Silva, nº 821, Vila Isabel, Rio de Janeiro, é detentora do contrato de por bens que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas
concessão da Prefeitura do Rio de Janeiro para gestão, exploração, operação, como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano.
manutenção e expansão dos serviços dos cemitérios públicos do Município do Caso contrário, são apresentadas como passivo não circulante. São, inicialmente,
Rio de Janeiro. A Empresa, em 31 de dezembro de 2020 apresentou situação de reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo
capital de giro negativa no montante de R$57.783 mil, bem como prejuízo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são
acumulado no valor de R$19.993 mil. A Administração monitora permanentemente normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.10. Imposto de
as necessidades de recursos de curto prazo da Empresa visando avaliar riscos à renda e contribuição social corrente e diferido - As despesas fiscais do
continuidade normal dos negócios e ações a serem tomadas neste contexto. As período compreendem o imposto de renda e a contribuição social corrente e
Demonstrações Contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade diferido. O imposto de renda é reconhecido na demonstração do resultado,
operacional normal dos negócios da empresa. 2. Apresentação das exceto na proporção em que estiver relacionado a itens reconhecidos diretamente
Demonstrações Contábeis e Resumo das principais práticas contábeis - no patrimônio líquido. Os encargos do imposto de renda e da contribuição social
2.1. Base de apresentação: As demonstrações contábeis foram preparadas correntes são calculados com base nas leis tributárias em vigor ou
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a substancialmente promulgadas, na data do balanço. O imposto de renda e a
legislação societária previstas na Lei nº 6.404/76 e suas alterações, os contribuição social diferidos são reconhecidos sobre diferenças temporárias
pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis decorrentes das diferenças entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus
(CPC) com suas orientações e interpretações. As principais políticas contábeis valores contábeis nas demonstrações financeiras, desde que sejam apresentados
aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas estudos com fundamentação econômica, que justifiquem a rentabilidade e
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios utilização dos créditos tributários em períodos futuros. 2.11. Compromissos
apresentados. 2.2. Base de preparação - As demonstrações contábeis foram com o Poder Concedente - O poder concedente, Prefeitura da Cidade do Rio de
preparadas considerando o custo histórico como base de valor. O custo histórico Janeiro, estabeleceu no contrato de concessão que a Companhia pague uma
geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de contribuição inicial anual, uma contribuição fixa semestral e outra variável durante
ativos. A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas todo o período de concessão. As contribuições fixa e variável estão registradas
estimativas contábeis críticas e, também o exercício de julgamento por parte da como Outorga a Pagar no Passivo Circulante e Não Circulante, considerando os
administração da Empresa no processo de aplicação de suas políticas contábeis. prazos de liquidação e Taxa de Outorga Variável, respectivamente, amortizados
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior pela liquidação financeira. (a) Outorga a Pagar: A contribuição fixa estabelecida
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são no contrato de concessão é no valor de R$ 13.000.000 dividida em 3 parcelas
significativas para as demonstrações contábeis, estão divulgadas na Nota 3. 2.3. anuais, iguais e sussecivas, corrigidas anualmente pelo IPCA-E e parcelas
Conversão de moeda estrangeira - O critério para conversão dos saldos ativos semestrais de R$ 750.000 iguais e consecutivas corrigidas pelo IPCA-E. Esta
e passivos das operações em moeda estrangeira, consiste na conversão para obrigação foi registrada a valor presente. A contrapartida da atualização desta
moeda nacional (R$) à taxa de câmbio vigente na data de encerramento das obrigação pela recomposição do valor presente e correção monetária, está
demonstrações contábeis. Os ganhos e perdas resultantes da atualização desses relacionada ao direito de Outorga, registrado no ativo intangível. (b) Taxa de
ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio vigente na data da transação Outorga Variável: O poder concedente determina também uma contribuição
e os encerramentos dos exercícios são reconhecidos como receitas ou despesas variável calculada sobre o faturamento bruto da Concessionária, onde esta
financeiras no resultado. Moeda funcional e moeda de apresentação - Os itens pagará mensalmente ao poder concedente uma outorga variável correspondente
incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados de acordo com a moeda a 5,0% (cinco por cento). A base para os cálculos utilizam sempre o faturamento
do principal ambiente econômico no qual a Empresa atua (“moeda funcional”). As do mês anterior. 2.12. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional - São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores
da companhia e, também, a sua moeda de apresentação. Operações transações conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
e saldos - As operações com moedas estrangeiras são convertidas em moeda encargos e variações monetárias incorridos (passivos). 2.13. Provisões - As
funcional com base nas taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os provisões são reconhecidas quando: (i) a Empresa tem uma obrigação presente
ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma
conversão dos ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa
pelas taxas de câmbio do final do exercício são reconhecidos na demonstração ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente
do resultado. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de
incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o
alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos e com risco valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. O aumento
insignificante de mudança de valor. 2.5. Ativos financeiros - Classificação - A da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como
Empresa classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, como despesa financeira. 2.14. Capital social - As ações são classificadas no
empréstimos e recebíveis. São incluídos nessa classificação os ativos financeiros patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de
não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados novas ações são demonstrados no patrimônio líquido, em conta redutora do
em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos capital, líquidos de impostos. 2.15. Reconhecimento da receita - A receita
aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela
balanço, os quais são classificados como ativo não circulante. No caso da comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da
empresa, compreendem: • Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4); • Contas a Empresa. A receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos
receber (Nota 5) e; • Empréstimos no passivo circulante e não circulante (Nota e descontos e/ou bonificações concedidas ao cliente. A Empresa reconhece a
15). Avaliação da recuperabilidade de ativos financeiros - Ativos financeiros receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é
são avaliados a cada data de balanço para identificação da recuperabilidade de provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e (iii) critérios
ativos (impairment). Estes ativos financeiros são considerados ativos não específicos tenham sido atendidos para cada uma das atividades da Empresa. 3.
recuperáveis quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham Estimativas e julgamentos contábeis críticos - A Empresa faz estimativa e
ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham impactado estabelece premissas com relação ao futuro, baseada na experiência histórica e
negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. Tais evidências em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros. Por definição, as
contemplam o histórico de perdas, a situação individual dos clientes, as garantias estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos
reais para os débitos e a avaliação dos consultores jurídicos e é considerada resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo
suficiente para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber. Se, num de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o
período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição próximo exercício estão divulgadas abaixo. Imposto de renda e contribuição
puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o social - A Empresa reconhece provisões para situações em que é provável que
impairment e ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do valores adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado final dessas
devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será reconhecida questões for diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas
na demonstração do resultado. 2.6. Contas a receber - As contas a receber de diferenças afetarão os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em
clientes são reconhecidas pelo valor da transação menos a provisão para créditos que o valor definitivo for determinado. Provisão para demandas judiciciais
de liquidação duvidosa. Uma provisão para créditos de liquidação duvidosa é tributárias, cíveis e trabalhistas - A Empresa reconhece e provisiona passivos
constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Empresa não receberá contingentes determinados pelo julgamento de sua administração, apoiada em
todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a estudos e pareceres técnicos que reflitam uma posição isenta em relação a
receber. 2.7. Imobilizado - Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo mesma. A perda contingente é provisionada sempre que: (1) for provável que
histórico de aquisição menos o valor da depreciação que é calculada pelo método eventos futuros e/ou a experiência passada venham a confirmar a existência de
linear e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os um passivo; e (2) a perda puder ser razoavelmente estimada. Provisão para
gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso crédito de liquidação duvidosa - PCLD - Com base na análise individualizada
pretendido pela administração. A depreciação é calculada com base no método do contas a receber, a Empresa reconhece e provisiona potenciais perdas com
linear para alocação de custos, menos o valor residual durante a vida útil dos base na análise de risco dos créditos, situação de seus grupos econômicos e
bens. Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos garantias reais para o débito.
são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de 4. Disponibilidades
2020 - R$
2019 - R$
mudança significativa desde a última data de balanço. O valor contábil de um Caixas
2.713,30
4.391,48
ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do Caixas Agências Funerárias
5.003,55
4.011,27
ativo for maior que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas em Bancos Conta Movimento
1.160.250,35
71.221,35
alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor Contas de Aplicação Financeiras
114.351,90
48.057,14
contábil e são reconhecidos em “Outros ganhos/(perdas), líquidos” na Total
1.282.319,10
127.681,24
demonstração do resultado. Conforme a CTG 05, por se tratar de um contrato de 5. Contas a Receber
2020 - R$
2019 - R$
concessão de exploração de infraestrutura do poder público, somente os bens Contas a Receber
1.755.053,40 1.672.071,64
que possam ser retidos ou negociados pelos concessionários, sem interferência (-) Provisão para devedores duvidosos
(151.186,81) (146.614,83)
do poder concedente podem ser classificados como Ativo Imobilizado e Operações com cartões
895.718,33
94.204,30
contabilizado de acordo com a NBC TG 27. Os bens adquiridos pela Companhia Total
2.499.584,92 1.619.661,11
e vinculados à concessão são classificados como Infraestrutura da Concessão 5.1. Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) - movimentação
no intangível em Bens Reversíveis Adquiridos Durante Concessão. Os bens - A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em
recebidos do poder concedente não devem ser contabilizados e classificados no análise da natureza das contas a receber envolvidas, considerando a antiguidade
imobilizado, pois são reversíveis ao final da concessão e não podem ser dos valores a receber, cenário econômico e riscos envolvidos em cada situação
livremente negociados ou retidos pela Companhia. O poder concedente cujo montante é considerado pela Administração como suficiente para cobrir
determina porém, no Contrato de Concessão, que a Companhia deverá manter eventuais perdas e considera principalmente a inadimplência esperada.
controle de inventário atualizado destes bens. 2.8. Intangível - Licenças - As 6. Impostos a Recuperar
licenças (incluindo licenças de software) e as relações contratuais adquiridas
2020 - R$
2019 - R$
separadamente são demonstradas pelo custo histórico menos amortização e IRRF s/Aplicação Financeira
45.427,94
45.426,41
perdas por impairment acumuladas. Todos os ativos intangíveis são considerados IRPJ Antecipado
55.794,61
como tendo uma vida útil definida. A amortização é calculada pelo método linear CSLL Antecipado
28.786,16
para alocar licenças e relações contratuais com clientes durante a vida útil e PIS Não - Cumulativo
0,07
315.695,58
prazos contratuais estimados. Contrato de Concessão - Nos termos do contrato COFINS - Não - Cumulativo
0,03 1.365.420,95
de concessão e dentro do alcance da interpretação técnica ICPC 01 (R1) - INSS a Recuperar
242.755,72
170.884,54
Contratos de Concessão, a Companhia atua como prestadora de serviços, IRRF a Recuperar
436,89
436,89
construindo ou melhorando a infraestrutura usada para prestar um serviço CSLL a Recuperar
1.020.983,80
1.378,48
público, bem como operar e manter essa infraestrutura durante determinado ISS a Recuperar
2.157,03
1.857,03
prazo. O contrato de concessão estabelecido entre a Prefeitura da Cidade do Rio IRPJ a Recuperar
1.311.651,70
de Janeiro (Secretaria Municipal da Casa Civil) e a Concessionária não determina Total
2.623.413,18 1.985.680,65
nenhuma remuneração em ativos financeiros. Dessa forma, a remuneração se
2020 - R$
2019 - R$
dará pela exploração da infraestrutura. As construções efetuadas durante o prazo 7. Adiantamento a Fornecedores
861.906,25
754.205,85
de concessão serão entregues ao poder concedente em contrapartida de ativos Adiantamento a Fornecedor
Total
861.906,25
754.205,85
intangíveis representando o direito de cobrar dos usuários pelo serviço prestado
2019 - R$
2020- R$
e a receita será subsequentemente gerada pelos serviços prestados. A 8. Devedores Diversos
845.857,86
786.942,03
amortização do ativo intangível representado pelo reconhecimento do direito de Devedores a Receber
242.815,52
exploração da infraestrutura e os dispêndios realizados para ampliar a estrutura Agência Funerária Rio Pax do Centro Ltda
106.376,62
26.673,79
é reconhecida no resultado do exercício de acordo com a amortização linear ao Casa Bom Pastor Serviços Funerários Ltda
21.668,46
45.125,12
longo do prazo dos 35 anos da concessão do Lote 2 dos Cemitérios da Cidade Funerária Maracanã Ltda - ME
57.919,07
22.606,35
do Rio de Janeiro a qual se inicia em 01 de julho de 2014. (a) Direito de Outorga Real Pax Assistencial Funeral Ltda - ME
12.764,18
15.108,27
(Concessão) - A concessão obtida pela Companhia junto ao poder concedente Jardim da Saudade Ad. e Serviços Ltda
31.712,95
33.053,35
se enquadra como um contrato de exploração. Dessa forma, o direito de outorga Funerária Praça da Bandeira Ltda
45.414,00
33.648,00
da concessão foi registrado a valor presente, usando uma taxa de juros estimada Associação Religiosa Israelita Chevra Ka
15.675,00
8.982,00
por juros compatíveis com a natureza, o prazo e os riscos relacionados ao ônus Cemitério Comunal Israelita do RJ
800,00
9.200,00
da outorga, não tendo vinculação com a expectativa de retorno da concessão. A Caixa de Assist. dos Empregados de Furnas
3.000,00
amortização deste direito é calculada de forma linear ao longo do prazo de Igreja Evangélica Ass. de Deus da Tijuca
448.472,08
309.790,93
concessão dos cemitérios. (b) Infraestrutura da Concessão: A infraestrutura Europ Assistance Brasil Serv. de Assist. S/A
4.029,60
1.549,18
dentro do alcance da interpretação técnica ICPC 01 (R1) - Contratos de Express Assist Ltda
101.025,90
35.389,52
Concessão, não é registrada como ativo imobilizado da companhia porque o Outros Créditos a Receber
414.074,48
413.702,48
contrato de concessão não transfere à concessionária o direito de controle do uso Adiantamento a Sócios
358.528,76
358.528,76
da infraestrutura de serviços públicos. É prevista apenas a cessão de posse Funerária Cintra Ltda
55.545,72
55.173,72
desses bens para a prestação de serviços, sendo eles revertidos ao poder Agência Funerária Rio Pax do Centro
1.259.932,34 1.200.644,51
concedente no encerramento do respectivo contrato, sem direito a indenização. Total
2020 - R$
2019 - R$
O direito de exploração de infraestrutura é oriundo dos dispêndios realizados na 9. Despesas do Exercício Seguinte
174.445,23
129.734,45
construção de obras de melhoria em troca do direito de cobrar os usuários dos Seguros a Apropriar
174.445,23
129.734,45
cemitérios pela utilização da infraestrutura. Conforme CTG 05 - Comunicado Total
2020 - R$
2019 - R$
Técnico Geral do CFC - Conselho Federal de Contabilidade, quando a 10. Depósitos Judiciais
399.271,87
383.186,08
concessionária presta serviços de construção, ela deve reconhecer a receita de Depósitos Judiciais Trabalhistas
1.440.166,72 1.219.982,27
construção pelo valor justo e os respectivos custos transformados em despesas Depósitos Judiciais
1.839.438,59 1.603.168,35
relativas ao serviço de construção prestado, mesmo quando a Concessionária Total

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020 - Em Reais

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (Nota 23)
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos
(Nota 24)
Custos de Construção
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas Administrativas
Despesas Gerais
Despesas Tributárias
Outras Despesas e Receitas
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
RESULTADO FINANCEIRO (Nota 25)
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRPJ E CSLL
Provisão do IRPJ
Provisão da CSLL
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO

2020
2019
67.908.533,58 72.103.888,42
(44.940.824,08) (41.045.391,46)
(20.120.371,14) (20.258.793,72)
2.847.338,36 10.799.703,24
(11.755.596,67) (8.833.553,00)
(3.041.642,55) (2.650.453,51)
(8.724.023,82) (5.772.228,21)
(89.182,51)
(97.404,36)
99.252,21
(313.466,92)
(8.908.258,31) 1.966.150,24
(2.115.026,74) (1.100.404,15)
38.640,08
135.505,82
(2.153.666,82) (1.235.909,97)
(11.023.285,05)
865.746,09
(93.158,76) (1.746.577,57)
(34.257,16)
(635.247,91)
(11.150.700,97) (1.516.079,39)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020 - Em Reais
2020
2019
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(11.150.700,97) (1.516.079,39)
(312.120,43)
(28.262,62)
Ajustes de Exercícios Anteriores (Nota 27)
Resultado Abrangente do Exercício
(11.462.821,40) (1.544.342,01)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020 MÉTODO INDIRETO - Em Reais
2020
2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(11.150.700,97) (1.516.079,39)
Ajustes por:
Depreciação/Amortização
2.677.244,88 2.609.647,20
Ajuste de Exercícios Anteriores
(312.120,43)
(28.262,62)
Prejuízo Líquido Ajustado
(8.785.576,52) 1.065.305,19
(Aumento) Redução de Ativos Operacionais (1.955.515,27)
384.239,33
Contas a Receber
(879.923,81) 1.855.899,63
Impostos a Recuperar
(637.732,53)
213.422,99
Adiantamentos a Funcionários
10.110,32
(3.531,68)
Adiantamentos a Fornecedores
(107.700,40) (103.933,15)
Devedores Diversos
(59.287,83) (611.662,29)
Realizável a Longo Prazo
(280.981,02) (965.956,17)
Aumento (Redução) de Passivos Operacionais 30.787.036,19 10.067.920,89
Fornecedores Nacionais
(1.556.627,50) 2.299.072,90
Honorários e Salários a Pagar
830.480,62
174.300,71
Obrigações Sociais
2.981.412,27
106.572,42
Obrigações Tributárias e Fiscais
6.523.335,19
(811.848,30)
Provisões Exigíveis
(5.346.225,62) 3.010.292,60
Provisões Contingências Jurídicas
(1.185.045,39)
(72.794,41)
Adiantamento de Cliente
25.456.563,54 5.928.632,45
Contrato de Concessão
3.083.143,08
(566.307,48)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE
ATIVIDADES OPERACIONAIS
20.045.944,40 11.517.465,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
Aquisição (Baixa) de imobilizado e Intangível
20.506.850,41 20.999.563,12
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(20.506.850,41) (20.999.563,12)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
Empréstimos e Financiamentos
1.615.543,87 9.406.819,49
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
1.615.543,87 9.406.819,49
Aumento/Redução Líquida no Caixa e
Equivalentes de Caixa
1.154.637,86
(75.278,22)
Caixa e Equiv. de Caixa no início do exercício
127.681,24
202.959,46
Caixa e Equiv. de Caixa no final do exercício
1.282.319,10
127.681,24
11. Imobilizado - 11.1. Composição do Imobilizado
Taxa
DepreciaDepr.
Custo ções AcuLíquido
Líquido
%
R$ mulada - R$
2020 - R$
2019 - R$
Equipamentos
10% 1.242.083,53 (259.017,62) 983.065,91 665.496,70
Veículos
20% 1.093.556,64 (1.017.710,15)
75.846,49 385.074,58
Móveis e
Utensílios
10% 851.237,69 (326.656,56) 524.581,13 520.818,56
Equipamentos de
Informática
20% 961.140,02 (357.366,66) 603.773,36 191.672,33
Total
4.148.017,88 (1.960.750,99) 2.187.266,89 1.763.062,17
11.2. Movimentação do Imobilizado
Taxa
AquisiDepreDepr.
Líquido
ções ciações Líquido
% 2019 - R$ 2020 - R$
2020
2020
Equipamentos
10% 665.496,70 407.098,06 89.528,85 983.065,91
Veículos
20% 385.074,58
- 309.228,09
75.846,49
Móveis e
Utensílios
10% 520.818,56 60.706,45
56.943,88 524.581,13
Equipamentos
de Informática
20% 191.672,33 462.412,18
50.311,15 603.773,36
Total
1.763.062,17 930.216,69 506.011,97 2.187.266,89
12. Intangível - 12.1. Composição do Intangível
Taxa
AmortizaAmort.
Custo ções AcuLíquido
Líquido
%
R$ mulada-R$
2020 - R$ 2019 - R$
Direito de Uso
de Software
20%
1.369.515,80 (145.911,04) 1.223.604,76 1.291.792,12
Outorga Fixa
20% 61.000.000,00 (7.820.238,06) 53.179.761,94 55.051.190,50
Construções
em Andamento 20% 41.580.656,05
0,00 41.580.656,05 22.004.022,33
Bens
Reversíveis
Ad. Durante
Concessão
20% 11.212.228,66 (982.651,93) 10.229.576,73 10.461.193,72
Total
115.162.400,51 (8.948.801,03) 106.213.599,48 88.808.198,67
12.2. Movimentação do Intangível
Taxa
AmortiAmort.
Líquido Aquisições
zações
Líquido
%
2019 - R$
R$
2020 - R$
2020 - R$
Direito de Uso
de Software
20% 1.291.792,12
68.187,36
1.223.604,76
Outorga Fixa
20% 55.051.190,50
- 1.871.428,56 53.179.761,94
Construções em
Andamento
20% 22.004.022,33 19.576.633,72
- 41.580.656,05
Bens Reversíveis
Ad. Durante
Concessão
20% 10.461.193,72
- 231.616,99 10.229.576,73
Total
88.808.198,67 19.576.633,72 2.171.232,91 106.213.599,48
13. Fornecedores
2020 - R$
2019 - R$
Passivo Circulante
6.052.048,19 8.186.137,99
Passivo Não Circulante
1.094.112,10
516.649,80
Total
7.146.160,29 8.702.787,79
O prazo médio de pagamento a fornecedores se enquadra dentro do ciclo
operacional da empresa, com isso, os juros são muito baixos e calculamos, caso
houver, apenas no momento da baixa de pagamento da referida dívida.
14. Empréstimos e Financiamentos
2020 - R$
2019 - R$
Passivo Circulante
3.691.698,79 2.380.769,87
Banco Santander (conta nº 130036650)
107.181,53
Banco Santander (conta nº 130036650)
1.941.932,86 2.273.588,34
Banco Safra (conta nº 5811488)
1.749.765,93
Passivo Não Circulante
7.440.664,57 7.136.049,62
Empréstimos captados juntos aos Acionistas
110.000,00
110.000,00
Banco Santander (Conta nº130036650)
5.570.429,34 7.026.049,62
Banco Safra (conta nº 5811488)
1.760.235,23
Total
11.132.363,36 9.516.819,49
15. Obrigações Sociais
2020 - R$
2019 - R$
INSS a Pagar
3.395.521,74
422.035,75
FGTS a Pagar
125.924,71
118.620,47
Contribuição Sindical a Pagar
339,91
339,91
Pensão Alimentícia e Contribuição Sindical a
Pagar
5.464,67
4.842,63
Total
3.527.251,03
545.838,76
16. Obrigações Tributárias e Fiscais
2020 - R$
2019 - R$
PIS a Pagar
216.525,87
88.264,63
COFINS a Pagar
261.671,53
365.319,54
ISSQN a Pagar
970.620,68
210.811,84
ISSQN Retido de Terceiros a Pagar
130.221,18
70.571,56
INSS Retido de Terceiros a Pagar
127.964,22
31.990,86
Contribuições Sociais 4,65% - PCC (5952)
6.022,50
7.690,11
IRRF s/ Trabalho Assalariado (0561)
207,72
27.196,67
IRRF s/ Serviços Tomados (1708)
850,84
1.488,67
IRRS s/ Aluguéis a Pagar (3208)
0,00
5.088,84
IOF - Contrato de Mútuo
101.293,28
101.293,28
Total
1.815.377,82
909.716,00
17. Provisões com Tributos e Encargos
2020 - R$
2019 - R$
Provisão IRPJ
- 3.386.481,27
Provisão CSLL
- 1.247.213,24
Provisão Férias
851.717,04
850.225,77
Provisão de FGTS s/Férias
108.716,85
231.931,42
Provisão de INSS s/Férias
379.770,01
726.338,67
Provisão de FGTS s/13º Salário
64.891,11
Provisão de INSS s/13º Salário
179.348,04
Total
1.340.203,90 6.686.429,52
18. Provisões de Contingências Jurídicas
2020 - R$
2019 - R$
Provisões de Contingências Jurídicas
1.818.468,20 3.003.513,59
Total
1.818.468,20 3.003.513,59
18.1 - Movimentação das Contingências Jurídicas
31/12/2019 Adições
Pagos
31/12/2020
R$
R$
R$
R$
Provisões de Contingências Jurídicas
3.003.513,59
- (1.185.045,39) 1.818.468,20
Total
3.003.513,59
- (1.185.045,39) 1.818.468,20
A Concessionária, baseada na natureza das ações nas quais está envolvida, registra
provisões cíveis e trabalhistas classificadas como perda provável nos montantes e
movimentações acima descritas. A Companhia possui depósitos judiciais a fazer
frente aos provisionamentos citados, conforme apresentado na nota nº 11.
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19. Adiantamentos de Clientes
2020 - R$
2019 - R$
Adiantamentos de Clientes Nacionais
5.329.750,35
5.295.142,07
Agência Funerária Rio PAX do Centro
31.192.315,25
5.770.359,99
Total
36.522.065,60 11.065.502,06
20. Parcelamentos Tributários
20.1. Curto Prazo
2020 - R$
2019 - R$
Parcelamentos Impostos e Encargos Sociais 4.075.265,53
2.076.841,83
(-) Juros a Apropriar de Parcelamentos
(483.985,26)
(146.506,67)
Total
3.591.280,27
1.930.335,16
2020 - R$
2019 - R$
20.2. Longo Prazo
Parcelamentos Impostos e Encargos Sociais 8.140.113,69
2.278.274,99
(-) Juros a Apropriar de Parcelamentos
(1.550.121,05)
(714.610,66)
Total
6.589.992,64
2.633.264,38
2020 - R$
2019 - R$
21. Obrigações com o Poder Concedente
Outorga a Pagar - CP-LP
46.500.000,00 46.500.000,00
TFC - Taxa de Fiscalização de Cemitérios
45.759,14
31.655,55
Taxa de Outorga Variável P.M.R.J (5%)
3.227.911,15
418.496,27
Tarifa de Regulação Contratual (0,5%)
280.961,49
21.336,88
Total
50.054.631,78 46.971.488,70
22. Capital Social - O Capital Social da Entidade totalmente subscrito é de
R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).
23. Receita líquida de vendas
2020 - R$
2019 - R$
Receitas de Produtos Vendidos
8.712.595,27
8.904.653,16
Receitas de Serviços Prestados
44.804.604,23 38.819.428,98
Receitas de Serviços de Manutenção Anual
2.482.942,78 12.957.009,90
Receita de Construção
19.888.754,15 20.069.973,05
(-) Deduções
(7.980.362,85) (8.647.176,67)
Total
67.908.533,58 72.103.888,42

2020 - R$
2019 - R$
24. Custos dos Produtos Vendidos
Custos Salários e Encargos Sociais
20.916.267,17 20.011.202,05
Custos Escritório / Administração
3.486.417,77 2.955.373,20
Custos Produtos Vendidos
3.643.446,25 3.642.618,79
Custos Serviços Vendidos
2.002.227,99 1.410.189,45
Custos Manutenção e Logística
1.513.067,81 1.154.181,42
Custos Materiais Aplicados
701.922,59
704.955,99
Custos Serviços Prestados de Terceiros
5.501.530,20 4.056.716,76
Tarifas Bancárias e Financeiras
1.041.685,30
818.170,59
Custos Pagamentos não Dedutível
579.897,53
571.076,96
Custos da Outorga PMRJ
5.409.949,88 5.609.901,26
Despesas Acessórias
144.411,59
111.004,99
Custos de Serviço de Construção
19.888.754,15 20.069.973,05
Bens Reversíveis Ad. Durante a Concessão
231.616,99
188.820,67
Total
65.061.195,22 61.304.185,18
25. Resultado Financeiro
2020 - R$
2019 - R$
Receitas Financeiras
38.640,08
135.505,82
Despesas Financeiras
2.153.666,82 1.235.909,97
Total
(2.115.026,74) (1.100.404,15)
26. Ajustes de Exercícios Anteriores - A Concessionária contabilizou no
ano de 2020 ajustes de exercícios anteriores. O saldo decorrente de efeito
provocado por erro imputável de R$ 312.120,43, cuja alteração foi efetivada
no contas a pagar, conforme nota fiscal nº 2019/281 - Paraopeba Engenharia
Eirelli, emitida em 20/12/2019. Devido a imaterialidade dos ajustes efetuados,
não houve reapresentação do balanço patrimonial, conforme NBC TG 23.

27. Eventos Subsequentes - A Companhia avaliou a existência de
Eventos Subsequentes até a data da autorização pela administração
destas Demonstrações, 22 de abril de 2021 e não identificou assuntos
com relevância para serem divulgados. 28. Fato Relevante - COVID 19 A Administração da Concessionária tem acompanhado atentamente os
impactos do Coronavírus (Covid-19) nos mercados de capitais mundiais e,
em especial, no mercado brasileiro. Nesse sentido, dentre os diversos riscos
e incertezas às quais a Entidade está exposta, a Administração avaliou os
possíveis eventos econômicos que pudessem impactar as Demonstrações
Contábeis, tais como os relacionados as estimativas contábeis e mensuração
dos seus ativos e passivos. Apesar de até o presente momento não ser
possível uma mensuração exata dos possíveis impactos da Covid-19 no
ambiente econômico, a Administração entende que não foram observados
impactos que pudessem modificar a mensuração dos seus ativos e passivos
apresentados nessas demonstrações contábeis para o exercício findo em
31 de dezembro de 2020. 29. Seguros - A Empresa contratou no mercado
coberturas compatíveis com o seu porte e operação. As coberturas foram
contratadas por montantes considerados suficientes pela administração para
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos
envolvidos em suas operações, as cláusulas contratuais da concessão e a
orientação de seus consultores de seguros.
Geraldo Magela Monge
Presidente da Concessionária Rio Pax S/A
Jorge Carlos Silva Sanches
Contador - CRC-RJ: 127921/O-3

Programa de compliance é uma obrigação de mercado
Sócio do Cescon Barrieu: ‘Falta incentivo adequado da legislação brasileira’

Y

uri Sahione, advogado sócio da área
de
Compliance,
Penal Econômico e Investigações do escritório de
advocacia Cescon Barrieu,
disse à reportagem do Monitor Mercantil que ter um
programa de compliance
se tornou em obrigação de
mercado, atingindo, inclusive, aquelas empresas que
não têm negócios com o
Governo. “Já é bastante
comum procedimentos de
checagem de antecedentes
de terceiros que envolvam
riscos de prática de corrupção e reputacionais ou
cláusulas que vinculem o
respeito ao Código de Ética
de uma parte à outra como
obrigação contratual”, explicou Sahione.
Perguntado sobre o que
falta para a maioria das organizações brasileiras ter
isso como “passaporte”
para crescer, o advogado
ressaltou que falta incenti-

vo adequado da legislação.
“Nos EUA, por exemplo,
se a empresa mostrar que
fez de tudo para não haver a
prática do ilícito e que o seu
representante agiu de forma
isolada, a empresa pode ser
até isenta de sanção. Aqui,
a empresa sempre será punida, independentemente
de ter adotado os melhores
procedimentos e práticas
existentes. Isso claramente
é um desestímulo”, comparou.
De acordo com dados
do anuário Análise Executivos Jurídicos e Financeiros 2020, 83% das maiores companhias do país
contam com uma área de
compliance interno. Em
2015, ano em que foi regulamentada a Lei Anticorrupção, o percentual
chegava a 68%.
Premiação
O Guia de Programas de

Compliance do Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) venceu
o Antitrust Compliance
Awards 2021, na categoria
“Readers Awards”. A autarquia divulgou a notícia
nesta segunda-feira (10). “É
um importante reconhecimento internacional pela
atuação na defesa da concorrência no Brasil”, informou o Cade.
O Antitrust Compliance Awards é uma premiação promovida pela revista
francesa Concurrences, especializada em Direito Antitruste, e tem por objetivo
destacar iniciativas inovadoras relacionadas à promoção da cultura da concorrência e ao cumprimento
das leis antitruste.
O guia do Cade apresenta orientações sobre estruturação de programas de
compliance concorrencial
consistentes e demonstra
os benefícios da adoção da

prática pelas organizações.
O documento foi publicado em janeiro de 2016 e
busca auxiliar na prevenção
de condutas abusivas que
prejudiquem a livre competição no país.
Para o presidente do Cade, Alexandre Barreto, a
conquista do prêmio reforça a importância e efetividade das práticas que vêm
sendo adotadas pela autarquia para assegurar um ambiente concorrencial mais
saudável.
“O guia detalha as ações
necessárias à execução de
um programa de compliance consistente e eficaz, e
quais vantagens a prática
pode trazer para as organizações que o implementarem. As sugestões podem
auxiliar na prevenção de
condutas anticompetitivas e
na criação de um ambiente
mais propício para as boas práticas”, disse. “Este
prêmio é mais um reco-

nhecimento do trabalho de
excelência que vem sendo
desempenhado pelos colaboradores do Cade”, acrescentou.
Agenda internacional
De acordo com a autarquia, a agenda internacional
revela o protagonismo do
Cade e o seu compromisso
em defender e promover
a concorrência no Brasil e
no exterior. A atuação sem
fronteiras da autarquia,
atenta às especificidades da
economia nacional, é o que
permite garantir um ambiente de negócios propício
ao desenvolvimento do país.
Esse dinamismo do Cade vem sendo cada vez
mais reconhecido globalmente. Nos últimos 8
anos, a autarquia figura
entre as 10 melhores agências antitruste do mundo
em ranking internacional

promovido pela revista
britânica GCR. O Cade
também já foi eleito, por
três vezes, a melhor agência antitruste das Américas. Em 2020, a autarquia
foi uma das três finalistas
da premiação de melhor
agência do ano, também
promovida pela GCR.
A autarquia também citou outras iniciativas que
colocou em prática: como o
Guia de Combate a Cartéis
em Licitação e o Manual
de Diligências de Busca e
Apreensão Cíveis já foram
agraciadas com prêmios
internacionais, que reconheceram a relevância das
publicações para a comunidade antitruste e para a sociedade.
Acesse o Guia de Programas de Compliance do Cade (https://cdn.cade.gov.
br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/guiasdo-cade/guia-complianceversao-oficial.pdf).

Pix Saque e Pix Troco
China será o maior mercado
FUP espera que
entram
em
consulta
pública
livre
de
impostos
do
mundo
Justiça responsabilize
gestão da Petrobras
O

A

Federação
Única dos Petroleiros
(FUP) espera que
Justiça responsabilize a gestão da Petrobras por morte
de petroleiro por Covid-19.
O caso de Paulo Roberto Carvalho Júnior, de 53
anos, ex-comandante de
navio da Transpetro, pode
abrir debate, segundo matéria publicada pelo Uol, no
fim de semana.
“Quantos mais terão
que morrer para a Petrobras cumprir protocolos
sanitários corretos, proteger a vida dos trabalhadores e reconhecer o nexo
causal entre a infecção por
Covid-19 e a atividade profissional?”, indaga o coordenador-geral da FUP,
Deyvid Bacelar, diante do
constante descaso da gestão da empresa com a saúde dos petroleiros.
Ele espera que a Justiça
responsabilize a direção da
Petrobras por morte de pe-

troleiro por Covid19. A Petrobras se recusa a emitir a
Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT) em casos de
contaminação por Covid em
suas plataformas. Mas uma
ação judicial sobre a morte
do petroleiro da Transpetro
Paulo Roberto Carvalho Júnior promete abrir debate na
Justiça do Trabalho sobre a
responsabilidade de empresas em casos de Covid-19.
O ex-comandante do navio
João Cândido se contaminou
embarcado e morreu. No
fim de novembro, ele começou a sentir sintomas da doença, mas somente em 5 de
dezembro conseguiu chegar
em um porto de São Sebastião, em São Paulo. Foi internado, intubado e morreu em
16 de dezembro. O petroleiro Paulo Roberto engrossa a
trágica lista de 80 mortos por
covid -19, contaminados em
unidades da Petrobras, segundo denúncias recebidas
pela FUP.

O

Banco Central
(BC) colocou em
Consulta Pública
nesta segunda-feira proposta de criação de dois
novos serviços relacionados ao Pix: o Pix Saque e o
Pix Troco. O BC afirmou
que as duas modalidades
possibilitarão a retirada de
recursos em espécie. A diferença entre os dois é que o
Pix Saque é uma transação
exclusivamente para saque,
enquanto o Pix Troco está
associado a uma compra ou
prestação de serviço. Os interessados em contribuir na
Consulta Pública poderão
encaminhar suas propostas
e sugestões pela página do
Banco Central até o dia 9 de
junho. Para participar acesse o link: https://www3.
bcb.gov.br/audpub/HomePage?1.
O chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro, Ângelo Duarte, e o
chefe adjunto, Carlos Eduardo Brandt, falarão com

a imprensa, às 11h desta
terça-feira, sobre a Consulta Pública e explicarão
em mais detalhes sobre os
dois serviços. A entrevista
será feita pelo Webex, com
transmissão simultânea pelo Canal do Banco Central
no YouTube (https://www.
youtube.com/channel/
UC_Y9Mf8o6gGAAw8eBrn3SOw).
A previsão é que o Pix
Saque e o Pix Troco possam
ser usados pelos consumidores no segundo semestre deste ano. Na prática,
a experiência do usuário é
idêntica à de um pagamento via Pix: fará a leitura de
um QR Code, autenticará
o pagamento e comandará
a transferência. A diferença
é que, ao invés de receber
um produto ou serviço em
contrapartida, receberá o
correspondente valor em
dinheiro em espécie. Todas
as pessoas que tiverem conta em uma das instituições
participantes do Pix poderão utilizar os serviços.

porto de livre comércio (PLC) de
Hainan, no sul
da China, deverá se tornará
rapidamente no maior mercado isento de impostos
do mundo se continuar sua
atual curva de crescimento,
de acordo com um relatório
divulgado nesta segundafeira de forma conjunta pela KPMG China e o Relatório Moodie Davitt.
No fim de 2020, os negócios duty-free offshore em
Hainan valiam aproximadamente US$ 5 bilhões, impulsionados por uma política de
compras aprimorada, segundo
o relatório que foi lançado paralelamente à Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China. Hainan é uma
ilha de resorts com o turismo
como um dos pilares da indústria, despertando interesse tanto no exterior quanto no país.
Em julho de 2020, a província aumentou seu limite anual
de compras isentas de impostos per capita de 30 mil iuanes
(US$ 4.638) para 100 mil iuanes. Em agosto do ano passado, 12 empresas estrangeiras,
incluindo a gigante alemã

do turismo TUI, assinaram
acordos de cooperação sobre
grandes projetos dentro do
porto de livre comércio.
Segundo a agência Xinhua, observando que o ambiente de negócios no PLC
de Hainan se beneficia das
estratégias nacionais, design
institucional e apoio político
do país, o relatório disse que
sua política de livre comércio
e duty-free offshore criaram
um terreno fértil para o desenvolvimento da indústria
de viagens de varejo.
O rápido desenvolvimento do setor offshore dutyfree em Hainan desde 2011
desempenhou um papel
significativo em seu fascínio
crescente e status como um
centro de consumo de turismo internacional.
A China divulgou um plano mestre em junho do ano
passado para transformar a
província insular em um porto de livre comércio de alto
nível e influência global até
a metade do século. O plano
também previa que Hainan
deve se esforçar para se tornar um centro internacional
de turismo e consumo.

