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TCU aprova
venda de
refinaria por
preço baixo
A decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de autorizar a
venda da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, para o fundo
Mubadala, dos Emirados Árabes,
por US$ 1,65 bilhão surpreendeu
a Federação Única dos Petroleiros
(FUP).
De acordo com a entidade, a
venda foi feita por valor abaixo de
todas as avaliações de mercado,
inclusive a da própria Petrobras,
que inicialmente avaliara a planta
em US$ 3,04 bilhões.
Além da estatal e do Ineep,
o banco BTG Pactual também
apontou que o valor de venda da
RLAM foi 35% menor. E a XP
Investimentos também criticou
a subavaliação de preço, mesmo
tendo feito ajustes recentemente,
e apontou que a venda da refinaria
baiana contribuirá muito pouco
para reduzir o endividamento da
Petrobras – argumento usado pela
gestão da petroleira para justificar
o negócio.

Serviços
acumula queda
de 8% em
12 meses
O setor de serviços apresentou queda de 4% de fevereiro para março, voltando a ficar
abaixo do patamar anterior à
pandemia, de fevereiro de 2020.
O resultado elimina boa parte
do ganho do mês anterior, que
foi de 4,6%, quando superou o
nível pré-pandemia pela primeira vez, informa o IBGE.
Na comparação com março de
2020, o setor de serviços teve alta
de 4,5%, após 12 taxas negativas
seguidas. O fechamento do primeiro trimestre mostra queda de
0,8% frente ao mesmo período
de 2020. Com isso, o volume de
serviços apresenta a quinta queda
consecutiva nas comparações trimestrais. O acumulado nos últimos 12 meses é de -8%, de acordo
com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE.
“O setor mostrava um movimento de recuperação desde junho do ano passado e chegou a
superar o patamar pré-pandemia.
Mas, com a queda em março, encontra-se 2,8% abaixo do volume
de fevereiro do ano passado”, explica o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

Ataque cibernético deixa parte
dos EUA sem combustível
Alta dos preços ao consumidor também preocupa

L

ongas filas nos postos de
gasolina e companhias
aéreas lutando para conseguir combustível. Este era o retrato da Costa Leste dos Estados
Unidos após o ataque cibernético
na noite de sexta-feira que paralisou o maior oleoduto do país.
Os estados de Virgínia e
Flórida declararam estado de
emergência na terça-feira. Quase três em cada dez postos de
gasolina na área metropolitana
da Carolina do Norte estavam
sem combustível. O mesmo
quadro se repetia na Geórgia e
na Lousiania.
O jornal The New York Times
tuitou: “Colonial Pipeline, uma
artéria de combustível vital dos

EUA que foi fechada por um ataque cibernético, disse que esperava restaurar a maioria das operações até o final da semana. Desde
a paralisação, não houve longas
filas ou grandes aumentos de preços da gasolina.”
A secretária de Energia, Jennifer Granholm, atestou que o oleoduto estará “substancialmente
operacional no final desta semana
e no fim de semana”, informa a
agência de notícias Sputnik. “Sabemos que temos gasolina; só
precisamos colocá-la nos lugares
certos”, disse Granholm a repórteres na Casa Branca, adicionando
que “não havia motivo para acumular gasolina” e comparou isso
a “acumular papel higiênico no

início da pandemia”.
O FBI culpou o DarkSide, um
grupo de hackers criminosos que
a mídia dos EUA acusou de “falarem russo”. O grupo não admitiu
o ataque, de acordo com a Sputnik.
Outro problema que movimentou os Estados Unidos nesta segunda-feira foi a inflação. O
Índice de Preços ao Consumidor
(CPI) de abril apresentou variação
acima do esperado pelo mercado
financeiro (0,8% contra 0,2%).
Este é o maior avanço mensal desde a década de 80 do século passado. As ações caíram mais de 2%
nesta quarta-feira, a maior queda
desde o final de fevereiro.
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Combate à pandemia agrava
desigualdade entre países, afirma ONU

N

ovo relatório da Organização das Nações
Unidas (ONU) projeta
crescimento global de 5,4% em
2021 e aumento da desigualdade: China e EUA lideram subida,
enquanto as perspectivas são frágeis e incertas em vários países do
sul da Ásia, África Subsaariana e
América Latina e Caribe.
O novo relatório Situação e
Perspectivas Econômicas Mundiais, publicado terça-feira, informa que, em meio a vacinações
rápidas e medidas de apoio fiscal
e monetário, as duas maiores eco-

nomias do mundo estão no caminho da recuperação.
A pesquisa, realizada pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, afirma
que o aumento das infecções por
Covid-19 e o progresso lento da
vacinação em muitos países ameaçam uma recuperação ampla da
economia mundial.
Em comunicado, o economista-chefe da ONU, Elliott Harris, disse
que “a desigualdade de vacinas entre países e regiões representa um
risco significativo para uma recuperação global já desigual e frágil.”

O comércio global de mercadorias já ultrapassou os níveis anteriores à pandemia, impulsionado
pela forte demanda por equipamentos elétricos e eletrônicos,
equipamentos de proteção individual e outros produtos manufaturados.
Economias dependentes de
manufatura tiveram melhor desempenho, tanto durante a crise
quanto no período de recuperação. Mas uma recuperação rápida
parece improvável para economias dependentes de turismo e
commodities.

Entidade cobra
ao Facebook
indenização de
meio bilhão
O Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da
Informação – Sigilo entrou com
uma Ação Civil Pública de Indenização por Dano Moral contra o
Facebook no Tribunal de Justiça
de São Paulo.
A entidade aponta o compartilhamento ilegal e inconstitucional de dados pessoais e pede que
cada titular prejudicado por esta
prática receba uma indenização
de R$ 5 mil. Pelo mesmo motivo, a peça jurídica reivindica que
a rede social seja condenada ao
pagamento de reparação cível,
a título de danos morais coletivos, em valor não inferior a R$
500 milhões a serem revertidos
ao Fundo de Defesa de Direitos
Difusos.
A ação se detém principalmente na nova política de privacidade que está sendo adotada
pelo WhatsApp. “A nova política de privacidade do WhatsApp
oficializa o compartilhamento
de dados do app de mensagens
com o Facebook que, na prática,
já acontece desde 2016”, afirma a entidade citando matérias
publicadas na imprensa sobre o
assunto.
De acordo com o fundador e
presidente do Sigilo, Victor Hugo Pereira Gonçalves, em face do
seu histórico de inúmeros problemas de vazamentos de dados, más
condutas políticas e ilegalidades,
o Facebook não é uma empresa
confiável em suas práticas e demonstra total desapreço pelos dados dos titulares.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,3075
R$ 5,4600
R$ 6,4083
R$ 0,8215
R$ 305,60

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

1,51% (abril)
2,94% (março)
0,52%
0,67%
3,5%
0,60% a.m.
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As universidades na penúria
Por Isaac Roitman

O

s primeiros modelos de
Universidade começaram
na Grécia antiga, onde
os pensadores transmitiam seus saberes sem incentivar o debate. Os
romanos absorveram esse modelo,
que se expandiu ao redor do mundo desenvolvendo mentes pensantes que questionavam a realidade e
exerciam a liberdade do pensamento.
Atualmente, a universidade deve
ser reconhecida como uma instituição que desempenha importantes papéis para o desenvolvimento
humano, econômico e social. O
conhecimento, a dúvida intelectual
e a pesquisa continuada são armas
proporcionadas pelo ensino universitário para o aprimoramento
humano da sociedade.
O papel da Universidade no
Brasil pode ser resumido no pensamento de Paulo Freire: “Não é
possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo
sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a
vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade
muda.”
No Brasil, ao contrário de muitos países, as universidades foram
criadas somente no século 20. De
acordo com o Censo da Educação Superior de 2019 realizado

pelo Inep/MEC, o Brasil teria um
total de 198 universidades, sendo
108 públicas e 90 privadas. No
entanto, a maioria dos estudantes
realizam seu curso superior em
faculdades públicas (143) e privadas (1.933).
A pandemia da Covid-19 não só
abalou o Sistema Privado de Educação superior, mas, sobretudo, o
Sistema Público, onde é realizada a
maior parte das pesquisas no país.
No orçamento para 2021 houve a
redução de quase R$ 4 bilhões para a educação. Em relação ao ano
passado, a redução de recursos às
universidades chegou a 18% – uma
queda de R$ 1,2 bilhão, segundo a

Se equívoco não for
revertido, seremos
cada vez mais um país
periférico e violento
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).
Além disso, foram bloqueados
13,8% do orçamento aprovado
neste ano, com o congelamento de
R$ 2,7 bilhões (o que representa
29,4% do total bloqueado no Orçamento, o maior percentual entre
os órgãos). Neste caso, os recursos
podem ser, eventualmente, desbloqueados e executados ao longo do
ano.
Neste cenário, apenas 40% dos
recursos estão disponíveis, e os

outros 60% estão condicionados a
uma aprovação futura do Congresso Nacional. Esse corte certamente levará às instituições federais de
ensino a restringir projetos de pesquisas e de assistência a estudantes
carentes. Centenas ou talvez milhares de projetos de extensão serão
afetados ou interrompidos.
É importante registrar o heroico
esforço de reitores e reitoras de universidades públicas de manterem as
universidades vivas e atuantes, contribuindo inclusive no combate à
pandemia.
O cenário é dramático. O futuro
está em jogo. Uma verdadeira encruzilhada. Se o criminoso equívoco não for revertido, seremos
cada vez mais um país periférico,
violento, com redução de direitos, sem ética, sem solidariedade
e com um aumento desastroso na
injustiça social. Não é esse país
que desejamos aos nossos filhos,
netos e bisnetos.
Vamos virar o jogo. Da penúria
para altos investimentos na educação pública básica e superior. Vamos convocar mais uma vez Paulo
Freire: “Educação não transforma
o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo.”
Isaac Roitman é professor emérito da
Universidade de Brasília, pesquisador emérito
do CNPq, membro da Academia Brasileira de
Ciências e do Movimento 2022-2030 O Brasil e
o Mundo que queremos.

Presença luminosa e libertadora
Por Paiva Netto

N

este dia 13 de maio, completamos, no Brasil, 133
anos da Abolição da Escravatura e desde 2004, por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), comemora-se o 2 de
dezembro como o Dia Internacional dessa ação libertária. O intuito
é fazer com que todos se recordem
de que, longe de ser um estigma superado, ainda hoje é mal que aflige
diversas partes do planeta.
Ao refletir sobre essa terrível
realidade, trago a vocês, prezados
leitores e leitoras, estas palavras extraídas de meu ensaio literário Jesus,
o Libertador Divino, que publiquei na
imprensa na década de 1980:
“Existe um Libertador cuja influência transcende limites ou datas
humanas. Sua atuação é constante.
Enquanto houver fome, desemprego, falta de teto, menores sem escola e carinho, idosos sem amparo e
afeto, gente sem quem a conforte,
há uma inadiável emancipação social e de todas as etnias ainda por
fazer.
Consigna a História personagens
notáveis, que dignificaram a existência terrestre. Entretanto, ao ine-

xorável passar do tempo, da lembrança dos povos vai esmaecendo
a fama das realizações de muitos
deles, somente restando os seus nomes e a pálida recordação dos seus
feitos.
Um desses vultos históricos de
todos os tempos e de todas as nações gloriosamente resiste. Cada
vez mais fulgura a Presença Luminosa e Libertadora. Sua marca indelével firma-se na memória dos seres
humanos: “Passará o Céu, passará a
Terra, mas as minhas palavras não
passarão” (Evangelho, segundo Lucas, 21:33).
Sua vida – infância, juventude,
pregação da Boa Nova, padecimentos, morte, ressurreição – não encontra paralelo na Terra: “Vós sois
de baixo, Eu sou de cima; vós sois
deste mundo, Eu não sou” (Evangelho, segundo João, 8:23).
Depois Dele, a vivência do ser
humano nunca mais foi a mesma:
“Eu sou a Ressurreição e a Vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que vive e em
mim acredita não padecerá eternamente” (Evangelho, segundo João,
11:25 e 26).
Sacudiu as Almas e convocou
para Belém a diligência dos pode-
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rosos. A Seu respeito profetizou
Simeão: “Eis que este Menino está
destinado para a ruína e o erguimento de muitos, e para ser alvo de
contradições” (Evangelho, segundo Lucas, 2:34).
Desde a infância, manifestou o Seu elevado saber: aos 12
anos já pregava aos doutores
da lei, revelando o Seu Divino
conhecimento. Falava-lhes com
avançada sabedoria. Deixava-os atônitos e em demorada reflexão, tamanha a sublimidade
das lições que as Suas réplicas
encerravam: “Em verdade, em
verdade vos digo: quem ouve a
minha palavra e crê Naquele que
me enviou, já passou da morte
para a Vida Eterna” (Evangelho,
segundo João, 5:24).
(...) Quereis saber o Seu nome?
Jesus!, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, ipso facto, sem resquícios de intolerância, porquanto
Ele, para redenção nossa, é Amor
elevado à enésima potência, “a
Claridade perene, que, vinda ao
mundo, ilumina todo ser humano”
(Evangelho, segundo João, 1:9).”
José de Paiva Netto é
jornalista, radialista e escritor.
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A LGPD e seus
impactos nas relações
trabalhistas
Por Fernando
Luís da Silva Gomes

A

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(13.709/2018) surgiu
com o avanço do direito digital e do anseio da privacidade informacional. Em síntese,
tem como objetivo proteger
as informações no que tange a
pessoa física, resguardando as
liberdades e direitos fundamentais, evidenciando segurança
jurídica aos envolvidos nas esferas de coleta, armazenamento
e uso de dados – sejam digitais
ou não – estabelecendo regramentos e limites para a manipulação de tais dados.
Cumpre a este artigo limitar-se acerca dos impactos que a
LGPD provocou nas relações
trabalhistas. Em um primeiro
modo, é importante distinguir
que a análise do fenômeno legal nas relações trabalhistas se
desenvolve em três momentos,
o primeiro é a fase pré-contratual, o segundo a desenvoltura contratual e o último a fase
pós-contratual.
O primeiro contato do pretenso empregado com o empregador é o que se denomina
de pré-contratual, no qual o
indivíduo é submetido a testes,
entrevistas, análise de currículo,
dinâmicas e lhe é apresentada
a vaga com suas determinadas
especificações. Geralmente a
primeira fase é desempenhada
pelo setor de Departamento
Pessoal, recrutadores ou empresas especializadas.
A grosso modo, nesta primeira fase, em regra, é proibida a coleta de dados que possam gerar
critério discriminatório entre os
pretensos candidatos, como, por
exemplo, solicitações de exame
de gravidez. Entretanto, existem
exceções. Uma delas está contida
no artigo 168, § 6º, da CLT dando licitude à solicitação de exame
toxicológico para o motorista
profissional. Outra exceção é a
solicitação de atestado de antecedentes criminais aos vigilantes,
qual também encontra respaldo
legal (artigos 12 e 16, VI, da Lei
7.102/83 c.c artigo 4º, I, da Lei
10.826/03, dentre outras exceções.
A segunda fase é a chamada
contratual, na qual o trabalhador, já investido na vaga destinada, passa a desempenhar
o trabalho, já expressamente
ciente da política de proteção
de dados investida naquela empresa, requisito chamado pela
LGPD como consentimento.
Por último, quando do desli-

gamento do empregado, rescindido o contrato de trabalho pelo
motivo que for, também estará
presente a LGPD. Quando falamos de fim de contrato de trabalho, sabemos que há obrigações
de guarda de documentos que
decorrem da observância legal,
afastando por si só a solicitação
particular do detentor do direito.
Por exemplo, o dever de guarda
de documentos para fins de convicção probatória em eventual
ajuizamento de reclamações trabalhistas.
É notório que o prazo decadencial para propositura de ação
trabalhista é de dois anos da data
do desligamento – considerado
o prazo de projeção do aviso
prévio – assim, o empregador é
detentor da garantia legal para
guardar documentos pelo prazo
prescricional do direito de ação
do titular de direito.
Mas não devemos nos ater
com rigor somente ao prazo
prescricional, haja vista que
temos exceções à prescrição
do direito, como por exemplo
a existência de absolutamente incapazes ou do menor de
18 anos (artigo 440 da CLT),
também integram o rol de exceções as doenças ocupacionais
que podem se manifestar após
determinado lapso temporal e
que tem o início de contagem
do prazo prescricional com a
ciência inequívoca (entendimento sumulado pelo STF sob
nº 230), dentre outras exceções.
Vale destacar que a infração
cometida pelo empregador está
sujeita às sanções administrativas
conforme preceitua o artigo 52
da referida lei. Assim, é necessário que a empresa tenha atenção aos ditames legais acerca da
proteção dos dados pessoais de
seus empregados, na medida em
que as sanções podem variar de
advertência até multa de 2% do
faturamento da empresa.
Sob outra perspectiva, o dano causado pelo empregado ao
empregador necessariamente
precisa ser comprovado, podendo, inclusive, ser reparado
o prejuízo ao empregador por
meio da ação de regresso. Assim, a responsabilidade obreira
é civil subjetiva, reconhecida
através de robusto conjunto
probatório.
Por fim, importante destacar
que o presente artigo tem como
condão informar a importância
do tema LGPD, sendo necessária análise do caso concreto
e dos interesses de cada cliente.
Fernando Luís da Silva Gomes é advogado
controller na Mandaliti.
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Estados Unidos enfrentam retomada
econômica com inflação crescente
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Taxação sobre heranças
reflete desigualdade

E

mbora a maioria dos países da OCDE (clube dos
países conservadores) arrecade impostos sobre
herança e propriedade, eles têm baixo peso na receita
e no combate às desigualdades. Hoje, apenas 0,5% da
receita tributária total provém, em média, de impostos
sobre herança, propriedade e doações nos países que os
cobram.
Embora a maioria dos países aplique taxas progressivas,
um terço aplica taxas fixas e os níveis variam amplamente.
Além disso, há as isenções. O nível de riqueza que os pais
podem transferir para seus filhos sem pagar impostos
varia de cerca de US$ 17 mil na Bélgica a mais de US$ 11
milhões nos Estados Unidos.
Em oito países com dados disponíveis, a proporção
de propriedades sujeitas a impostos sobre herança foi
mais baixa nos Estados Unidos (0,2%) e no Reino Unido
(3,9%) e foi mais alta na Suíça (12,7%) e Bélgica (48%).
Em média, as heranças e presentes relatados pelas famílias
mais ricas (20% mais ricos) são quase 50 vezes maiores
do que os relatados pelas famílias mais pobres (20% mais
pobres).
A tributação sobre herança pode ser um instrumento
importante para lidar com a desigualdade, segundo a
OCDE, que patrocinou debate sobre o tema nesta quartafeira. “A tributação sobre herança não é uma bala de prata,
no entanto”, disse Pascal Saint-Amans, diretor do Centro
para Políticas de Impostos da organização. “Outras reformas, particularmente em relação à tributação da renda de
capital pessoal e ganhos de capital, são fundamentais para
garantir que os sistemas tributários ajudem a reduzir a
desigualdade.”

Mais de 1 por minuto
Dados do Tribunal Superior do Trabalho (TST): a cada
48 segundos acontece 1 acidente de trabalho no Brasil.
O país ocupa o 4º lugar no ranking mundial de acidentes
fatais de trabalho.

Rápidas
O Iargs fará o curso “Improbidade Administrativa”,
na plataforma Zoom, em seis dias, entre maio e junho,
sempre das 18h30 às 22h. Inscrições: cursoimprobidadeadm.eventize.com.br *** A nova lei de licitações e
as sociedades cooperativas será o tema de webinário do
Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), nesta quinta-feira, às 17h, no canal TVIAB no YouTube *** No
próximo dia 17, às 17h, André Mendes Moreira, sócioconselheiro do escritório Sacha Calmon Mizabel Derzi,
participa de live realizada pelo Ibet em parceria com
a Sefaz do Ceará sobre “Desafios do ICMS: reforma
tributária nos tribunais e fragilidades na materialidade”.
No YouTube: bit.ly/3hgx2eC *** Estão abertas até 21
de maio as inscrições para três cursos oferecidos pelo
DEP da Universidade Federal de São Carlos: especialização em Gestão da Produção (GP), especialização em
Gestão Organizacional e de Pessoas (GOPe) e o Master
in Business Administration (MBA) em Finanças. Mais
informações em dep.ufscar.br *** A ABF Rio realizará dia 20, às 10h, o Café com Franquia Virtual com
o tema “Expansão de redes de franquias em tempos
de pandemia – Prospecção e repasses”, pelo canal do
YouTube ABF Rio *** Estão abertas, até 20 de maio,
as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Astronomia
e Astronáutica (OBA), para escolas públicas e privadas,
em oba.org.br

Índice de abril tem o maior avanço mensal desde a década de 80

O

Índice de Preços
ao Consumidor
(CPI) de abril,
nos Estados Unidos da
América (EUA) foi o maior
avanço mensal da leitura
subjacente desde a década
de 80 do século passado, ao
registrar variação acima do
esperado tanto no headline
(0,8% contra 0,2% esperado) como na leitura subjacente (0,9% contra 0,3%
esperado). Este é o maior
avanço mensal da leitura
subjacente desde a década
de 80 do século passado.
Na medida em que a
economia reabre e a demanda por bens como madeira serrada, bem como
por turismo e restaurantes, os preços ao consumidor nos EUA, em abril,
saltaram pelo ritmo mais
rápido em mais de uma
década,
surpreendendo
economistas e intensificando um debate em Wall

Street e em Washington
sobre se a inflação poderia
atingir níveis que pressionariam as famílias e, em
última análise, minariam a
recuperação.
Investidores e políticos
temem que os preços continuem subindo, potencialmente fazendo com que
o Federal Reserve eleve
drasticamente as taxas de
juros. Isso poderia desacelerar o crescimento econômico e fazer despencar
os preços das ações, que
caíram mais de 2% nesta
quarta-feira, a maior queda
desde o final de fevereiro.
Mas alguns economistas e
funcionários do Fed disseram que o salto no Índice
de Preços ao Consumidor
reflete tendências impulsionadas pela pandemia
que provavelmente serão
temporárias.
O cenário faz lembrar
a experiência inflacioná-

ria norte-americana nas
décadas de 1960 e 1970,
quando grandes gastos do
governo, uma crise do petróleo, um Fed lento e o
fim final do padrão ouro
convergiram para enviar
os ganhos de preços a patamares de dois dígitos.
O banco central só conseguiu controlar as coisas
elevando as taxas de juros
a níveis penalizantes, a um
custo grave para o mercado imobiliário e, em última
instância, para o mercado
de trabalho.
Poucos analistas consultados pelo The New York
Times esperam um retorno a tais ganhos de preços
enormes, em parte porque o
Fed se comprometeu a agir
para manter a inflação sob
controle. Mas se as autoridades forem estimuladas a
retirar o apoio econômico
rapidamente para evitar outra “Grande Inflação”, isso

poderia provocar uma desaceleração, como mudanças
repentinas do Fed fizeram
no passado.
“Há muita preocupação
de que o Fed esteja atrasado nisso, de que os preços
e salários estejam subindo”,
disse Alan Detmeister, exanalista da inflação do Fedl
que agora trabalha no banco UBS. Ressalta que também esperava os aumentos de preços diminuiriam,
mas observou que o ganho
maior do que o esperado de
abril “alimenta essa narrativa”.
Os dados deram aos republicanos uma nova abertura para atacar a maneira
como o presidente Biden
está lidando com a recuperação econômica. Eles alertaram repetidamente que
trilhões de dólares gastos
pelo governo Biden corriam o risco de superaquecer a economia.

MPF vai analisar se Wajngarten mentiu na CPI
O presidente da CPI da
Pandemia, senador Omar
Aziz (PSD-AM), negou dar
voz de prisão a Fábio Wajngarten. ex-secretário de
Comunicação do governo,
por entender que a comissão não pode atuar como
um tribunal mas afirmou
que iria encaminhar o depoimento ao Ministério
Público Federal (MPF) para
análise se houve crime de
falso testemunho
A decisão, tomada depois de pausa na sessão
desta quarta-feira motivada por uma discussão entre o relator da CPI Renan
Calheiros (MDB-AL) e o
senador Flavio Bolsonaro
(Republicanos -RJ), após
Wajngarten tentar isentar
o presidente Jair Bolsonaro da lentidão para comprar vacinas oferecidas

pela Pfizer, se contradisse
sobre o teor de uma entrevista concedida à revista
Veja e disse não saber se
um vídeo contrário ao isolamento social divulgado
em março de 2020 havia
sido produzido pela Secretaria de Comunicação
(Secom) do Planalto. Filho
do presidente da República ainda mandou o relator
de “vagabundo” e mandou
“se fuder” por sugerir a
prisão de Wajngarten.
Mas ex-secretário de
Comunicação do governo
Bolsonaro afirmou que o
governo federal não respondeu a uma carta enviada
pela farmacêutica Pfizer em
que a empresa norte-americana consulta a intenção
do Ministério da Saúde em
comprar vacinas contra a
covid-19.

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL
DA REGIÃO DE BANGU - ACERB - CNPJ 28.936.920/0001-35
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Associação Comercial e Empresarial da Região de Bangu - ACERB
convoca os membros do Conselho Superior para Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 14 de maio de 2021 às 18
horas em primeira convocação e ás 19 horas em segunda convocação a fim de tratar assuntos inerentes a RECONDUÇÃO da
atual diretoria para o biênio 2021/2023 em sua sede própria na Av.
Santa Cruz, 4.425 salas 201/202/203 - Bangu
Marcelino D’Almeida Presidente

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os associados da ASPAS, na
forma disposta nos artigos, 17, 18, 19 e 20 do Estatuto, para
participarem da Assembleia Geral Ordinária, de forma virtual, conforme previsto em nosso
Estatuto em seu Art. 64, disponibilizado em nosso site: www.aspas.org.br, das 8 horas do dia
24 de maio de 2021 até às 24 horas do dia 28 de maio de 2021, em primeira Convocação,
com a presença mínima de 1/3 dos associados, e, em segunda e última Convocação, com
qualquer número de associados, a partir das 8 horas de 29 de maio de 2021 até às 24 horas
do dia 04 de junho de 2021, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Com base
no parecer do Conselho Fiscal, deliberar sobre o Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado do Exercício e Relatório de Contas e Atos da Diretoria Executiva referentes ao
exercício de 2020; II – Autorizar a Diretoria Executiva a propor ação coletiva, em substituição
aos sócios, em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, visando alterar o fator de correção
monetária, a Taxa Referencial - TR, por outro fator de correção mais vantajoso, aplicado às
contas individuais vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, para a
posterior cobrança e pagamento das diferenças decorrentes da alteração, por cumprimento
de sentença individual do sócio, entre os anos de 1999 e 2013, ou qualquer outro período
que venha a ser fixado por decisão judicial. Rio de Janeiro, RJ, 11 de maio de 2021.
Paulo Fernando Kapp - Presidente do Conselho Deliberativo

Demitido do governo de
Jair Bolsonaro (sem partido) em meio a suspeitas de
corrupção, Wajngarten era
um dos nomes mais aguardados desde que deu uma
entrevista à revista Veja
acusando o ex-ministro da
Saúde Eduardo Pazuello de
incompetência nas negociações de compra de vacinas.
No entanto, o ex-secretário deu respostas evasivas e
foi em diversos momentos
acusado de proteger o presidente e de mentir diante
dos senadores, o que é crime. Isso levou a um pedido,
pelo relator Renan Calheiros, reforçado por outros
senadores, de que Wajngarten fosse preso em flagrante.
Antes de sua demissão, havia rumores de que
Wajngarten estaria se en-

volvendo em assuntos do
Ministério da Saúde, mesmo sem ser da área, por
interesses pessoais. Na
entrevista, o ex-secretário
afirmou que seu envolvimento na compra de vacinas aconteceu porque o
processo estava “sofrendo
entraves” no Ministério da
Saúde.
Em suas falas, Wajngarten tentou isentar o presidente Jair Bolsonaro da
lentidão para comprar vacinas oferecidas pela Pfizer, se contradisse sobre
o teor de uma entrevista
concedida à revista Veja
e disse não saber se um
vídeo contrário ao isolamento social divulgado em
março de 2020 havia sido
produzido pela Secretaria
de Comunicação (Secom)
do Planalto.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)
DO CONDOMÍNIO NOIR+ DESIGN APARTMENTS
Ref.: Assembleia Geral Extraordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, Convocamos os Srs. Coproprietários do Empreendimento Residencial em construção “NOIR PLUS DESIGN APARTMENTS”,
situado no lote M-22 do PA nº 34.291– Barra Bonita – Recreio dos Bandeirantes – RJ, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada em formato virtual, no dia 21 de maio de 2021 (sexta-feira),
com início às 19:00h em primeira convocação com a presença da metade dos condôminos e às 19:30 em segunda convocação com qualquer número de participantes, com transmissão pela plataforma ZOOM
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Índice de correção
monetária das parcelas – apresentação, discussão e votação. O
link, ID e senha para acesso a reunião foram enviados para o e-mail de
cadastro dos condôminos. Procedimentos para participação e habilitação dos condôminos e procuradores: 1. A participação de todos
os condôminos é permitida, entretanto, somente os condôminos quites
com suas obrigações contratuais poderão votar e serem votados; 2. Os
condôminos poderão nomear um procurador legal para representa-lo na
assembleia, desde que a procuração seja encaminhada com 5 (cinco) dias
úteis antes da realização do evento para o endereço eletrônico
crc@calper.com.br a fim de analisarmos e validarmos o referido documento internamente; 3. No dia da assembleia, ao ingressar na plataforma
“Zoom” o condômino deverá renomear seu nome de perfil para seu “nome
completo – unidade”, por exemplo: “João da Silva – 101”. Se o participante for o procurador, deverá renomear para “Proc. João da Silva –
101” e deverá se apresentar no chat para que seja contabilizada sua
participação na lista de presença; 4. Apenas um dispositivo por unidade
poderá acessar a plataforma “ZOOM”, com vídeo ligado e áudio desligado.
É importante que o condômino esteja em local claro, silencioso e adequado
ao tipo de reunião. 5. Para a participação da assembleia, a construtora
orienta que o condômino utilize uma estrutura adequada de internet e
equipamentos que suportem a transmissão de vídeo e áudio, o uso de
internet banda larga ou similar. 6. O presidente da assembleia poderá
determinar o uso da ferramenta “enquetes” da plataforma ZOOM no decorrer da transmissão, sempre que julgar necessário. Ressaltamos a importância da participação de todos os coproprietários a esta assembleia, pois
as deliberações tomadas obrigarão a todos.
Atenciosamente, C41 Empreendimentos Imobiliários LTDA.

4 Negócios & Empresas

LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Leilão de celulares com
lotes a partir de R$ 130

N

o próximo dia 18, a empresa Sato Leilões (satoleiloes.com.br) realizará um leilão com 74 lotes de
celulares, que incluirá marcas como Samsung, Motorola,
Asus, Positivo e LG. O evento possui alguns modelos em
destaque, como o Galaxy Note 8, com 64 GB de memória
e lance inicial de R$ 250.
Os celulares são seminovos e oriundos de assistências
técnicas, com algumas unidades incluindo avarias e possibilidade de possuir componentes ausentes. O modelo
mais barato encontrado nas ofertas é um Zenfone 3 Max
com 16 GB de armazenamento, com lance inicial de R$
130. Há também lotes com preços mais caros, como um
Galaxy S8 com lance inicial de R$ 600.
A leiloeira oficial, Tatiana Hisa Sato, explica os benefícios nas ofertas do evento: “Temos nestes leilões grandes
oportunidades para os consumidores que buscam adquirir
aparelhos eletrônicos com um excelente custo-benefício.
São bens para quem busca ter um celular melhor, mas sem
precisar pagar valores muito altos.”

Restaurante na
Rua do Ouvidor
Silvani Lopes Dias (ssl1.visar.com.br/leiloeirasilvani.com.
br) promove leilão de loja B na Rua do Ouvidor, 60 no Centro do Rio. Trata-se de um restaurante em funcionamento
que possui dois banheiros, salão com teto em gesso rebaixado, piso de porcelanato, parede revestida em pastilha. Na
cozinha o teto apresenta pequenos sinais de infiltração.
Sobre a região: encontra-se servida por melhoramentos
públicos do município como distribuição de energia elétrica, telefone, iluminação pública, asfaltamento, rede de
água e esgotos, próximo ao metrô e do VLT, com comércio geral abundante no entorno. Fechamento do leilão:
18/5/2021, 15h30. Lance inicial: R$ 1.574.856,55

Estoque de máquinas usadas
Fernando Caetano Moreira Filho (mgl.com.br) está
anunciando leilão de lote de 163 máquinas usadas, informando
que os preços são atrativos. Destaque para máquina de
fabricação de títulos. Data do leilão: 24/5/2021, às 9h.

Apto em destaque em Ipanema
Silas Barbosa (ssl1.visar.com.br/silasleiloeiro.lel.br) comunica realização de leilão de apartamento residencial, localizado no tradicional e luxuoso Edifício Country, erguido
em concreto armado e fechamentos em alvenaria revestida,
composto de pavimento térreo (acesso e garagem coberta),
pavimento de uso comum e 18 pavimentos tipo com 8 apartamentos por andar. Acesso vertical por meio de escadas enclausuradas e 4 elevadores. O apartamento avaliado, nº 1408,
é composto de: sala de estar, sala de jantar, varanda, 1 suíte,
2 quartos, sanitário, cozinha e vagas de garagem escrituradas.
Fechamento: 20/5/2021, 13h. Lance inicial: R$ 2.582.500,00.

Promoção na Barra da Tijuca
Alexandro Leiloeiro (alexandroleiloeiro.com.br) organiza leilão do apartamento 101, na Rua Paulo de Assis Ribeiro, 145, com direito a 2 vagas na garagem no pavimento
de acesso e com a fração ideal de 0,1876 do terreno – Freguesia De Jacarepaguá – Barra Da Tijuca/RJ. O terreno
mede 12m de largura por 37m de extensão, confrontando
a direita com o lote 33, a esquerda com o lote 35 e nos
fundos com o lote 7, todos da quadra “B” do PA nº 6248
– Área construída: 133m². Primeiro leilão: 12/6/2021, às
14h. Avaliação: R$ 1.420.000,00.

Leilão de arte andina
A Iarremate (iarremate.com/cia-paulista-de-leiloes/130)
anuncia a realização de leilão de 85 peças de arte andina,
com peças de valores variados com cotações em dólar e
euro. Exposição em Cia Paulista de Leilões. Mostra até o
dia 18 de maio. Local: Rua Oscar Freire, 246, Jardim Paulista – São Paulo – SP.

Quinta-feira, 13 de maio de 2021

l Monitor Mercantil

Comércio do Centro tem mais
um desempenho negativo

O

comércio do Centro da cidade registrou mais um
desempenho ruim no primeiro trimestre de 2021, segundo o Clube de Diretores
Lojistas do Rio de Janeiro
(CDL-Rio) e o Sindicato
dos Lojistas do Comércio
do Município do Rio de Janeiro (Sindilojas-Rio), que
juntos representam mais de
30 mil lojistas. Os números
mostram que nos três primeiros meses do ano o comércio do Centro da cidade
registrou vendas negativas
de menos 7,5% nos produtos do ramo mole (bens não

duráveis) e menos 7,3% no
ramo duro (bens duráveis).
O ano passado, também
com desempenho negativo,
os números foram de menos 12,5% no ramo mole e
menos 13,4% no ramo duro.
De acordo com os lojistas, além da pandemia, que
tem obrigado o comércio a
fechar e abrir seus negócios
sistematicamente, as principais causas desse desempenho negativo, além do
desemprego, foram a violência, o aumento brutal de
moradores de rua e a sujeira
que afastaram o consumi-

dor do centro da cidade que
se tornou um verdadeiro
deserto, influenciando decididamente no desempenho das vendas, além do
fechamento de centenas
de estabelecimentos comerciais.
Segundo Aldo Gonçalves, presidente das duas entidades, neste contexto adverso que estamos vivendo
por conta da pandemia, que
impôs o isolamento social,
alterou o comportamento
de consumo das pessoas e
obrigou o comércio a cumprir uma série de restrições,
impostas por vários decre-

tos municipais e estaduais
que vem castigando o setor,
tudo isso castiga ainda mais
o Centro, que se transforma num grande dormitório,
afastando os consumidores.
Ainda de acordo com o
presidente do CDL-Rio e
do Sindilojas-Rio, as entidades têm feito diversas gestões junto às autoridades
no sentido de coibir a violência, os camelôs e os moradores de rua, que tomam
conta do Centro.
“Isso poderia, mesmo
com a pandemia, amenizar
o prejuízo dos lojistas do
Centro”, diz Aldo.

Idade é empecilho em busca por
emprego para 4 em 10 brasileiros

P

esquisa
realizada
pela InfoJobs mostrou que 70,4% dos
profissionais com mais de
40 anos revelam já ter sofrido preconceito no mercado
de trabalho por conta da
discriminação de sua idade.
O levantamento foi feito
em abril e ouviu 4.588 profissionais. Na percepção de
78,5% dos respondentes, o
mercado não dá as mesmas
chances para profissionais
40+, quando comparado
com os mais jovens. Ainda
segundo o levantamento,
27,1% acreditam que é preciso estar mais atualizado
para competir com as novas
gerações e 68,4% alegam
que muitas vezes nem isso é
suficiente para garantir um
emprego.
Segundo o estudo, 61,1%
dos profissionais afirmam
que o principal desafio pro-

fissional é a falta de oportunidade de trabalho, enquanto outras dificuldades não
chegam a 15% das respostas.
Questionados sobre o que
falta para as empresas contratarem profissionais com
40+, 56,2% acreditam que
falta reconhecerem o potencial das contratações 40+,
enquanto, 30,4% responderam que é necessário romper com preconceitos internos para impulsionar essas
contratações. Apenas 12,8%
das empresas possuem mais
de 50% de funcionários com
mais de 40 anos.
Além disso, 99,2% dos
perfis de liderança respondentes da pesquisa acreditam que profissionais com
mais de 40 anos agregam
no ambiente de trabalho.
Por fim, questionados
sobre como podem se destacar no mercado de tra-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGE –
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
D0MINIUM COOP – Cooperativa de Educação Técnica
e Aperfeiçoamento Profissional Ltda
CNPJ: 40.423.865/0001-85 e NIRE Nº 334.00004566
Ficam convocados os 20 cooperados da DOMINIUM COOP - Cooperativa
de Educação Técnica e Aperfeiçoamento Profissional Ltda, para a AGE –
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 23 de maio de
2021, na Trav. Pascoal, 323 – Engenhoca – Niterói – RJ, em primeira
convocação às 09:00 com a presença de 2/3 dos cooperados convocados, em segunda convocação às 10:00 com a presença de metade mais
um dos cooperados convocados e em terceira convocação às 11:00 com
a presença de no mínimo dez cooperados convocados, para tratar dos
seguintes assuntos: I)Eleição da Diretoria; II – Eleição do Conselho Fiscal;
III – Reforma Estatutária; IV – Eliminação de cooperados inadimplentes; VAcordos de dívidas da Cooperativa Niterói, 11 de maio de 2021.
Paulo Henrique dos Santos Marinho – Presidente.
OBS. A AGE vai se realizar fora da sede social por questões de acomodações do quadro social

NEWCOOP – COOPERATIVA DOS ANGARIADORES DE SEGUROS
E PREVIDÊNCIA PRIVADA LTDA ( EM LIQUIDAÇÃO )
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CNPJ sob o nº 03.191.842/0001-66 / NIRE n° 33400032713
NEWCOOP – COOPERATIVA DOS ANGARIADORES DE SEGUROS E
PREVIDÊNCIA PRIVADA LTDA (Em Liquidação), CNPJ. 03.191.842/000166 e NIRE 33400032713. EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA . Ficam convocados os cooperados da
NEWCOOP – COOPERATIVA DOS ANGARIADORES DE SEGUROS E
PREVIDÊNCIA PRIVADA LTDA (EM LIQUIDAÇÃO), para a AGE, a se
realizar no dia 24 de Maio de 2021, na Avenida Treze de Maio, 33 sobreloja
– Centro – CEP. 20031-000 – Rio de Janeiro – RJ, em primeira convocação
às 17:00 horas, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos
cooperados, em segunda convocação às 18:00 horas, com a presença de
metade mais um dos cooperados; e em terceira e última convocação, às
19:00 horas, com a presença mínima de 10 cooperados, para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: I. Destituição de um dos Liquidante
da Cooperativa, II – Eleição do Conselho Fiscal.
Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2021.
Izabel Alves Salomão de Matos - Presidente

NOVACOOP 1 – COOPERATIVA DE VENDEDORES DE PLANO DE
SAÚDE E ODONTOLÓGICO LTDA ( LIQUIDAÇAO )
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ sob o nº 09.623.593/0001-17 / NIRE n° 33400048881
NOVACOOP1 COOPERATIVA DE VENDEDORES DE PLANOS DE SAUDE
E ODONTOLOGICOS LTDA (Em Liquidação),CNPJ. 09.623.593/000117 e NIRE 33400048881 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA . Ficam convocados os cooperados da
NOVACOOP 1 COOPERATIVA DE VENDEDORES DE PLANOS DE SAUDE
E ODONTOLOGICOS LTDA (EM LIQUIDAÇÃO), para a AGE, a se realizar
no dia 24 de Maio de 2021, na Rua da Alcindo Guanabara , 25 sala 1104
– Centro – CEP. 20031-130 – Rio de Janeiro – RJ, em primeira convocação
às 17:00 horas, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos
cooperados, em segunda convocação às 18:00 horas, com a presença
de metade mais um dos cooperados; e em terceira e última convocação,
às 19:00 horas, com a presença mínima de 10 cooperados, para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: I. Eleição de um novo Liquidante da
Cooperativa. II – Eleição do Conselho Fiscal.
Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2021.
Alessandra Marques da Silva – Presidente

balho, 25,9% responderam
que comprometimento é a
chave, seguido por maior
tempo de experiência e capacidade de adaptação, ambas com 18,1%.
Já pesquisa da Mindsight
com 1.881 pessoas descobriu que 29% já sofreu algum tipo de preconceito
nos processos seletivos por
conta de sua idade e 40%
dos brasileiros acreditam
que a idade tem sido um
empecilho na busca por
emprego.
O levantamento feito
com candidatos que estavam buscando emprego no
mês de março, descobriu
que a maior concentração
de desempregados está entre pessoas de 17 anos ou
menos e 51 anos ou mais,
totalizando 70% e 71%
dos respondentes de cada
faixa etária, respectivamen-

te. Estes mesmos grupos
também foram os que mais
relataram que a idade tem
sido um empecilho para
conseguir empregos remotos durante a pandemia,
totalizando 85% e 71% dos
respondentes de cada faixa,
respectivamente.
Em terceiro lugar vieram
as pessoas entre 41 a 50
anos, com 66% dos participantes desempregados e
em busca de recolocação e
56% enfrentando dificuldades para conquistar uma vaga remota. Entre as pessoas
de 25 a 30 anos, a taxa de
desemprego cai para 58%,
a menor taxa entre todas as
faixas etárias entrevistadas.
Este grupo é o que tem tido menos empecilhos para
conseguir um trabalho remoto, com apenas 21% dos
respondentes afirmando ter
dificuldade.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A COOTACOM-Cooperativa de Transportadores e Amigos do
Colégio Militar LTDA - CNPJ 06.041.638/0001-57
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, pelo presente Edital, baseado nos Art. 45 letras a), b), c), d), e) e f) e o Art. 57 letras
d), e), do estatuto da COOTACOM, através do Diretor Presidente, ficam convocados todos os cooperados para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 28 de janeiro de 2021, em primeira convocação
para às 08h00min, com a presença de dois terços do número de associados;
em segunda convocação para às 09h00min com a presença de metade mais
um dos associados; e em terceira e última convocação para às 10h00min
com no mínimo dez associados, tendo como local para a realização na Rua:
Luiz de Vargas Fernandes 1370 CA 1 Bairro Marco II /Nova Iguaçu, CEP:26261140 , a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1ª INCLUSÃO E
EXCLUSÃO DE COOPERADOS; 2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS (SITUAÇÃO
FINANCEIRA); 3ª ASSUNTOS GERAIS;

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)
CONDOMÍNIO WIDE RESIDENCES
Ref.: Assembleia Geral Extraordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, Convocamos os Srs. Coproprietários do Empreendimento Residencial em construção “WIDE RESIDENCES”, situado na Avenida José Luiz Ferraz, nº 300, lote 02 do PAL 47003 – Barra Bonita –
Recreio dos Bandeirantes – RJ, para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada em formato virtual, no dia 20 de maio de
2021 (quinta-feira), com início às 19:00h em primeira convocação com
a presença da metade dos condôminos e às 19:30 em segunda convocação com qualquer número de participantes, com transmissão pela
plataforma ZOOM para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.
Índice de correção monetária das parcelas – apresentação, discussão e votação; 2. Ratificação da participação do Síndico do condomínio Wide Residences como membro suplente da comissão
de representantes. O link, ID e senha para acesso a reunião foram
enviados para o e-mail de cadastro dos condôminos. Procedimentos
para participação e habilitação dos condôminos e procuradores:
1. A participação de todos os condôminos é permitida, entretanto, somente
os condôminos quites com suas obrigações contratuais poderão votar e
serem votados; 2. Os condôminos poderão nomear um procurador legal
para representa-lo na assembleia, desde que a procuração seja encaminhada com 5 (cinco) dias úteis antes da realização do evento para o
endereço eletrônico crc@calper.com.br a fim de analisarmos e validarmos
o referido documento internamente; 3. No dia da assembleia, ao ingressar
na plataforma “Zoom” o condômino deverá renomear seu nome de perfil
para seu “nome completo – unidade”, por exemplo: “João da Silva –
101”. Se o participante for o procurador, deverá renomear para “Proc.
João da Silva – 101” e deverá se apresentar no chat para que seja
contabilizada sua participação na lista de presença; 4. Apenas um dispositivo por unidade poderá acessar a plataforma “ZOOM”, com vídeo ligado
e áudio desligado. É importante que o condômino esteja em local claro,
silencioso e adequado ao tipo de reunião. 5. Para a participação da
assembleia, a construtora orienta que o condômino utilize uma estrutura
adequada de internet e equipamentos que suportem a transmissão de
vídeo e áudio, o uso de internet banda larga ou similar. 6. O presidente da
assembleia poderá determinar o uso da ferramenta “enquetes” da plataforma ZOOM no decorrer da transmissão, sempre que julgar necessário.
Ressaltamos a importância da participação de todos os coproprietários a
esta assembleia, pois as deliberações tomadas obrigarão a todos.
Atenciosamente, C37 Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Monitor Mercantil l

China diz que
cortará mais custos
corporativos

A

Financeiro 5

Quinta-feira, 13 de maio de 2021

China anunciou
que cortará mais
impostos e taxas
para promover a vitalidade
das entidades de mercado,
prometeu o principal planejador econômico do país.
Serão mobilizados recursos
financeiros para apoiar a
economia real, reduzir os
custos de transação impostos pelo governo e cortar
os custos trabalhistas para
as empresas, destaca uma
nota divulgada pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e três
outros ministérios.
O país também reduzirá
custos logísticos, cancelará
ou baixará algumas tarifas
portuárias rodoviárias e de
aviação civil e melhorará a
infraestrutura de transporte
e logística, afirma o documento. O texto acrescenta
que esforços serão feitos
para melhorar a rotação do

capital das empresas e garantir pagamentos em tempo às pequenas e médias
empresas.
A China manterá a continuidade e sustentabilidade das macro políticas este
ano para garantir o funcionamento da economia
dentro de um intervalo
adequado, de acordo com
o relatório de trabalho do
governo.
Segundo a agência Xinhua, o país continuará a
implementar políticas sistemáticas de corte de impostos, estenderá a duração de
várias políticas temporárias,
como a redução do imposto de valor agregado para os
contribuintes de pequena
escala, e adotará novas políticas de redução de impostos estruturais para compensar o impacto de alguns
ajustes de política, segundo
o relatório.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 42ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA 115 SALAS 310, 312, 314 - B CASTELO – RIO DE JANEIRO – RJ
C.E.P.: 20020-903 Tel.: (21) 3133-3014 E-mail: cap42vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por
CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER
inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95 em face
de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ
sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do
PROCESSO Nº 0245975-63.2017.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) KATIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM –
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de
Alienação em Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05
(cinco) dias, a todos os interessados e em especial ao(s)
Executado(s), que será realizado o público leilão pelo Leiloeiro
Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na
Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP:
20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21)
98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual
ou superior ao da avaliação será realizado no dia 14/06/2021 às
12h, e não havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão
para venda pela melhor oferta será realizado no dia 17/06/2021 às
12h, onde o lanço inicial será por valor igual ou superior a 50% da
avaliação, sendo certo que os lances serão realizados
exclusivamente através da plataforma de leilões pelo site:
www.sergiorepresasleiloes.com.br, e caso haja propostas para
arrematação pela forma parcelada, as mesmas deverão ser
encaminhadas
exclusivamente
para
o
e-mail:
sergiorepresas@gmail.com. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO
(Laudo de Avaliação Indireta Fls. 215): APARTAMENTO Nº 1103,
BLOCO A, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, 280, COM
NUMERAÇÃO SUPLEMENTAR 285, PELA RUA PROJETADA A,
DISTRITO DO ANDARAÍ, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, COM DIREITO
A UMA VAGA NOS LOCAIS DE ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO
OU NO PAVIMENTO DE GARAGEM ELEVADA E 0,006082 DO
TERRENO. MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS SOB O Nº 42.787 E NA PREFEITURA SOB O Nº 1.254.3575 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 87m² DE ÁREA EDIFICADA.
DESCRIÇÃO: Três quartos, com uma suíte, banheiro social,
cozinha, e dependências de empregada, segundo informação
Valdenir da Administração do Condomínio. Do Prédio – De
ocupação mista, construção moderna de estrutura de concreto e
tijolos, fachada em granito e pastilhas cerâmicas, constituído por
12 (doze) pavimentos, composto de 08 (oito) apartamentos por
andar, garagem no térreo e subsolo 01 nível, playground, com
salão de festas, com piso em concreto e paredes em alvenaria
com pintura acrílica; hall social mobiliado com piso em cerâmica
tipo porcelanato, paredes parte em madeira, pedra decorativa e
alvenaria com pintura acrílica, corredores de circulação e escadas
de acesso com piso em concreto polido e paredes em alvenaria
com pintura acrílica com corrimões e três elevadores de marca
Atlas, em bom estado de conservação (dois sociais e um de
serviço), portaria 24hs, construção do ano de 1998. Da Região:
Encontra-se servida de distribuição de energia elétrica, rede
telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e
esgotos, comércio em geral, serviços de transportes como táxi,
ônibus, metrô estação Saens Peña. DAS CONFRONTAÇÕES E
DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672
e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m do nº 256 da rua Barão de
Mesquita, limitando com a rua Projetada A, por onde também fazem
testada e pela qual distam 263,34m e 289,34m da esquina da rua
Projetada A com o alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina
está distante 69,30m da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº
45 da rua Babilônia, medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua
Barão de Mesquita, em duas medições, a 1ª de 24,00m com frente
para aquela rua e a 2ª com 14,00m em ligeira curva, limitando com
o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos
fundos, em curva externa, pela rua Projetada A; 49,50m à direita,
confrontando com o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando
com uma área destinada a serviços públicos, do Município; e o
lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na
linha oposta, pela rua projetada A, em duas medições, a 1ª de
9,00m em curva externa e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita,
confrontando com o lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a
esquerda, confrontando com o lote 10. DA AVALIAÇÃO INDIRETA:
Assim, ante as pesquisas levadas a efeito na região através do
site imobiliários ZAP Imóveis para tomada de preço de imóveis
semelhantes ao avaliando, considerando-se a sua localização,
dimensões, padrão do logradouro e idade, o imóvel acima descrito
foi avaliado em 29 de janeiro de 2021 no valor de R$.575.000,00
(QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS), correspondentes
a 155.183,11 UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os
interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 27/
04/2021, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997
EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autorizado pelo Proprietário/ Credor Fiduciário SPE MARICA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com Sede na Cidade do Rio de
Janeiro, na Av das Américas 12.900, sala 607 B Edifício Panama/
Barra da Tijuca, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.068573/000124, faz saber aos que virem o presente edital e interessar possa,
especialmente ao DEVEDOR FIDUCIANTE: MARIA MARLI DA SILVA FERREIRA, brasileira, solteira, do lar, portadora do RG nº
05880807-2, Detran RJ, CPF nº 573.571.617-49, residente e
domiciliada na Rua Presidente Backer, nº 75, apartamento 201 –
Icaraí/Niterói, que nos termos do artigo 26 e seguintes da Lei nº
9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema Financeiro Imobiliário, que institui alienação
fiduciária, será levado a público o leilão de forma eletrônica a 1ª
praça com início em 27 de maio de 2021 as 11:00 horas com
término as 11:30h após 03 minutos consecutivos sem lance, no
sítio do Leiloeiro www.schulmannleiloes.com.br, pela avaliação
R$ 253.802,22(duzentos e cinquenta e três mil oitocentos e dois
reais e vinte e dois centavos), valor que deverá ser acrescido de
todas as despesas inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, Condomínio e despesas com a realização de leilão,
conforme abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver licitante será levado a público o leilão de forma eletrônica a 2ª
praça com início em 11 de junho de 2021 as 11:00 horas com
término as 11:30h após 03 minutos consecutivos sem lance,
pelo valor da dívida, que ATUALIZADA até a data do leilão perfaz
um total de R$ 130.000,00(cento e trinta mil reais) valor que
deverá ser acrescido de todas as despesas inerentes ao imóvel,
encargos legais, inclusive tributos, condomínio e despesas com
a realização de leilão, conforme abaixo descrito. IMÓVEL: LOTE
05 DA QUADRA L, NA RUA 15 NO LOTEAMENTO DO CONDOMÍNIO
SOLARIS RESIDENCIAL CLUBE, SITUADO NO 3º DISTRITO DESTE
MUNICÍPIO, COM ÁREA DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA QUADRADA
DE 360,00M², MEDINDO E CONFRONTANDO: 12,00M PELA FRENTE PARA A RUA 15; 12,00M PELOS FUNDOS COM FAZENDA PEDRA GRANDE; 30,00M PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE 06;
E 30,00M PELO LADO DIREITO COM O LOTE 04, COM FRAÇÃO
IDEAL DE 0,001629. COM MATRÍCULA NO 2º OFÍCIO DE MARICÁ
SOB O Nº 110.091. RGI NA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO SITE. Condições do leilão: A venda será realizada à vista
na mesma data do leilão. Correrá por conta do comprador todas
as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão tais como:
ITBI, despesas com a escritura de compra e venda a ser lavrada
no Cartório do 4º Ofício de Notas no prazo de 05 (cinco) dias
após a apresentação da guia de ITBI devidamente paga pelo
adquirente, o pagamento da comissão do Leiloeiro de 5%(cinco
por cento) do valor da arrematação, acrescido das despesas de
R$ 7.500,00 que serão pagos no ato do leilão. Será de responsabilidade do comprador o Ônus de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. O
imóvel será vendido no estado em que se encontra (venda ad
corpus) não podendo o arrematante alegar desconhecimento
das condições, características e estado de conservação, a desocupação/imissão/reintegração na posse ficará por conta do
comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as
custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente ação, se necessário, na forma
da Lei nº 9.514/97. Em caso de Acordo será paga comissão
integral do Leiloeiro bem como as despesas até a data do
leilão. Maiores informações: tel: 2532-1961 – 2532-1705 ou
schulmann@schulmann.com.br
ou
pelo
email:
(http://www.schulmann.com.br).

R$ 12.841,34 (doze mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e
quatro centavos); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos
anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 cujo valor aproximado é
de R$ 606,04 (seiscentos e seis reais e quatro centavos); Constam
débitos de Condomínio, que atualizado em 27/04/2021 perfaz a
quantia de R$ 41.117,62 (quarenta e um mil, cento e dezessete
reais e sessenta e dois centavos), sendo certo que todos os
débitos acima apresentados, serão atualizados no ato do leilão.
OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI:
Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta no AV2 da matricula nº 42.787 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de
Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor de
Alberto Gomes da Silva e Genoveva Villa-Forte Gomes da Silva,
contudo, na sentença nos Embargos à Execução de nº 013671784.2018.8.19.0001 de Fls. 163/167 constou que “...Note-se que
não há qualquer prova da quitação do preço ajustado ou da entrega
das chaves, de modo a caracterizar a efetiva posse na pessoa dos
compradores. Some-se a isto o fato de que os boletos condominiais
continuam sendo expedidos em nome da executada (fls. 67 e 71/
72) e, ao menos até abril de 2016, estavam sendo pagos
normalmente. Por fim, conforme afirma o embargado, não há nestes
autos qualquer comprovação da imissão na posse dos promitentes
compradores ou da ciência inequívoca do condomínio acerca da
alienação do imóvel, de modo que a responsabilidade pelo
pagamento do débito condominial é da embargante....”; Consta
no R-21 a transferência do imóvel a SPE CONSTRUTORA SÁ
CAVALCANTE RJ II LTDA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o executado
foi citado da Execução no index. 103/105; Que no index. 175 consta
deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no
index. 186; Que o executado foi intimado da Penhora no index. 188
e 192; Que no index. 231 o executado se manifesta nos autos
concordando com o valor da avaliação; Que no index. 235/236 foi
homologado o valor da estimativa da avaliação do imóvel. DOS
LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo
com as datas e horários previstos no presente edital, sendo certo
que os horários considerados neste edital serão sempre o fuso
horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão
na modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e
ofertar seus lances online exclusivamente através do site do
Leiloeiro
Público
Oficial,
pelo
seguinte
sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE. 33.3.0031011-8
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA OCEANPACT SERVIÇOS
MARÍTIMOS S.A., A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2021,
EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO. O Conselho de Administração da
OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”) convoca os senhores acionistas
da Companhia a se reunirem, em segunda convocação, em 27 de maio de 2021,
às 15 horas, para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE”), a ser
realizada de forma exclusivamente digital a fim de deliberar sobre a alteração
do caput da Cláusula 5ª e a exclusão da Cláusula 58 do Estatuto Social da
Companhia e a consequente consolidação do Estatuto Social. Informações Gerais:
a) Os documentos de que trata o artigo 11 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro
de 2009 (“Instrução CVM nº 481”), bem como todos os demais documentos
pertinentes à matéria que será deliberada na AGE, encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia, em seu endereço eletrônico (ri.oceanpact.com),
bem como nos endereços eletrônicos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
(b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”) (gov.br/cvm).
b) A AGE, em segunda convocação, será instalada com a presença de qualquer
número de acionistas, que deliberarão sobre a matéria constante da ordem do dia por
maioria de votos dos acionistas presentes. c) A Companhia esclarece que, na forma
do artigo 21-X da Instrução CVM nº 481/09, as instruções de voto referentes ao item
da ordem do dia desta AGE enviadas pelos acionistas por meio de boletim de voto a
distância por ocasião de sua primeira convocação (i.e. da assembleia convocada para
realizar-se no dia 30 de abril de 2021) serão validamente consideradas para a realização
desta AGE em segunda convocação, sem a necessidade de nova manifestação
ou renovação expressa de suas instruções de voto já enviadas, considerando-se,
ainda, tais acionistas como presentes à AGE. d) Sem prejuízo das instruções de
voto já enviadas por ocasião da primeira convocação, os acionistas poderão ainda
participar da AGE por meio de sistema eletrônico, utilizando-se da plataforma digital
Zoom, conforme instruções abaixo. Participação por meio de sistema eletrônico:
Os acionistas que desejarem participar da AGE por meio eletrônico deverão enviar
tal solicitação à Companhia pelo e-mail ri@oceanpact.com, com antecedência
mínima de 2 (dois) dias da realização da AGE (ou seja, até o dia 25 de maio de 2021),
a qual deverá ainda ser devidamente acompanhada da seguinte documentação
do acionista para participação na AGE: (i) no caso de pessoa física, documento de
identidade com foto e, no caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, atos
societários e demais documentos que comprovem a representação legal do acionista
e documento de identidade do respectivo representante; e (ii) extrato da sua posição
acionária, emitido pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador das ações
da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário
central. A Companhia enviará as respectivas instruções para acesso ao sistema
eletrônico de participação na AGE aos acionistas que tenham apresentado sua
solicitação no prazo e nas condições acima. O acionista devidamente cadastrado que
participar por meio da plataforma Zoom será considerado presente à AGE (podendo
exercer seus respectivos direitos de voto) e assinante da respectiva ata, nos termos
do art. 21-V, III e parágrafo único da Instrução CVM nº 481. Na hipótese de o acionista
que tenha solicitado devidamente sua participação por meio eletrônico não receber
da Companhia o e-mail com as instruções para acesso e participação da AGE até
as 15 horas do dia 26 de maio de 2021, este deverá então entrar em contato com a
Companhia pelo telefone +55 (21) 3032-6700 ou pelo email ri@oceanpact.com – em
qualquer cenário, antes das 13 horas do dia 27 de maio de 2021 – a fim de que lhe sejam
reenviadas (ou fornecidas por telefone) suas respectivas instruções para acesso.
A Companhia, porém, não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais
ou de conexão que o acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras
eventuais questões alheias à Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a
participação do acionista na AGE por meio eletrônico. Os acionistas que solicitem sua
participação por meio eletrônico deverão se familiarizar previamente com o uso da
plataforma digital Zoom, bem como garantir a compatibilidade de seus respectivos
dispositivos eletrônicos com a utilização da plataforma (por vídeo e áudio). Por fim,
a Companhia solicita a tais acionistas que, no dia da AGE, acessem a plataforma
com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário previsto para início da AGE
a fim de permitir a validação do acesso e participação de todos os acionistas que dela
se utilizem. Caso o acionista deseje ser representado na AGE por procurador, além
dos documentos acima mencionados, deverá apresentar o respectivo instrumento
de mandato acompanhado de cópia do documento de identidade de seu (s)
procurador(es) que comparecerá(ão) à AGE, que deverão ser previamente enviados
à Companhia por meio eletrônico, ao e-mail ri@oceanpact.com, junto aos demais
documentos necessários à sua participação, até o dia 25 de maio de 2021. Caso o
acionista opte pela entrega física de documentos, estes deverão ser depositados na
sua sede social, na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901
e 902 (11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, Rio de Janeiro – RJ, aos cuidados
do Departamento de Relações com Investidores, respeitando-se os mesmos prazos
estabelecidos para a entrega por meio eletrônico. Rio de Janeiro, 13 de maio de 2021.
Marcelo Fernandez Trindade - Presidente do Conselho de Administração

construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerarse-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o
valor apurado será depositado imediatamente e colocado à
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo
892, caput, do CPC. 2. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no
caso de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante.
2.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão,
o valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de
arrematação ou adjudicação após o início do Primeiro Leilão, o
qual não está incluso no montante do lance. 2.2. Será devido ao
Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a
realização do leilão, que serão deduzidas do produto da
arrematação, ou no caso de arrematação pelo exequente na forma
do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente que deverá
depositar imediatamente na conta corrente do Leiloeiro o valor
das despesas realizadas no leilão. 3. Outrossim, na hipótese de
sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as
partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, §
3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com
reembolso integral das despesas adiantadas para sua realização.
4. Caso haja interessados em participar do leilão através de
oferecimento de lances para pagamento parcelado, os mesmos
deverão encaminhar as propostas para aquisição do bem ao
Leiloeiro, sempre antes do início de cada leilão, através do e-mail
sergiorepresas@gmail.com, obedecendo a forma contida no Art.
895 do NCPC e seguintes. 4.1. Não havendo lances para
pagamento a vista, a proposta parcelada com o maior valor de
entrada e menor quantidade de parcelas será declarada como
lance vencedor e será submetida ao Juízo deste processo; 4.2.
Deverá o arrematante no prazo de até 24 horas efetuar o
pagamento referente ao valor da entrada, mediante guia judicial;
4.3. O início para o pagamento das parcelas para quitação do
saldo remanescente, será de trinta dias após o pagamento do
valor da entrada, sendo em parcelas mensais e sucessivas,
corrigidas mensalmente, e depositando-as em conta-judicial à
disposição do Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º), sendo
certo, que o próprio imóvel servirá como garantia na forma de
hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os interessados
que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, §
7º, do CPC). 6. Cientes os interessados que a alienação será
livre de ônus desde que, após a satisfação do crédito executado,
o produto restante seja suficiente para quitar todas as dívidas,
inclusive de condomínio e impostos incidentes sobre o bem. 7.
Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus
inerentes à transferência da propriedade em seu favor. 7.1 A partir
da data da arrematação todas as despesas, em especial os
tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do
imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira
responsabilidade do respectivo arrematante. E para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o
presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s)
intimado(s) da hasta pública, se não for(em) encontrado(s) por
intermédio deste Edital, na forma do art. 889 do CPC/2015. O edital
se encontra disponibilizado e publicado no site do leiloeiro e nos
autos deste processo. Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021. Eu __
T.J.J. datilografei e eu __ , titular subscrevo. (ass) KATIA CILENE
DA HORA MACHADO BUGARIM – Juiz(a) de Direito.
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l Monitor Mercantil

Três perguntas: as fintechs, o Pix e o Open Banking
Jorge Priori

N

o último mês, a
Associação Brasileira de Fintechs
(ABFintechs)
organizou
o evento Fintouch, com a
participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em
sua apresentação, Campos
Neto destacou que desde a
implementação do Pix (novembro de 2020), as fintechs foram responsáveis pela
operacionalização de 1/3
das transações. Em termos
financeiros, isso equivale a quase 20% do volume
transacionado. Nesse caso,
Campos Neto esclareceu
que a participação dos grandes bancos no volume é
maior, pois eles fazem transações de alto valor (ele não
mencionou valores, apenas
percentuais). Se considerarmos o Open Banking, cuja
implementação está ocorrendo por fases no decorrer
de 2021, as oportunidades
são inúmeras. Podemos ter
em breve marketplaces de
crédito, por exemplo.
O mercado de fintechs

está em ebulição. Segundo
o Distrito Fintech, o Brasil
fechou 2020 com 742 fintechs, um aumento de 34%
em relação a 2019. Fazem
parte desse grupo desde
um gigante como o Nubank a uma fintech ainda
desconhecida que está desenvolvendo um modelo de
negócios baseado nas possibilidades abertas pelo Pix e
pelo Open Banking.
Conversamos sobre essa
junção de forças com Tarsila Machado Alves, sócia do
escritório VRBF Advogados. Tarsila é especializada
em direito societário e startups.
Qual é a importância do Pix e do Open
Banking para as fintechs?
Acredito que tanto o Pix
como o Open Banking estão sendo fundamentais para a evolução dos modelos
de negócios das Fintechs,
cada um à sua maneira. Em
primeiro lugar, temos o
Open Banking, que é uma
regulamentação promovida pelo Banco Central para
abertura dos serviços ban-

cários, buscando o compartilhamento das informações
dos usuários (compartilhamento entre as instituições
de forma segura), mediante
a sua aprovação, através de
plataformas de integração
e sistemas de infraestrutura. Esse compartilhamento
de informações permite às
fintechs a criação de uma
gama de novos produtos e
serviços para os consumidores, de modo a instituir
uma maior competitividade para esse mercado,
quebrando a barreira de
entrada e o monopólio das
grandes instituições financeiras tradicionais. Além
disso, concede poder ao
usuário (consumidor) para
utilizar (ou autorizar) o uso
de suas informações para
obter melhores serviços.
Esse monopólio pode
ser exemplificado nas diversas tentativas frustradas
de utilização do Cadastro
Positivo – histórico dos
clientes bons pagadores
para concessão de melhores linhas de crédito – que
mesmo com a sua inclusão
em lei, não trouxe efeito

prático na redução das taxas de juros.
O Pix, por sua vez, é um
meio de pagamento, que
complementa a estratégia
da busca pela democratização e eficiência do mercado, que tem sido a meta do
Banco Central, para trazer
maior circulação de recursos, através da instantaneidade; da disponibilidade,
por ser um serviço que pode ser utilizado aos 24 horas
por dia, diferentemente do
que é o atual DOC/TED, e
da facilidade na experiência
do usuário, uma vez que você pode fazer transferências
incluindo somente o número de telefone da pessoa,
por exemplo.
Ele é um sistema aberto e disponível para vários
tipos de instituições financeiras. Ou seja, é o estímulo
da concorrência, tendo em
vista que as fintechs terão
acesso à mesma estrutura
que os bancos tradicionais,
de modo a que possam criar
produtos e serviços ou a
sua combinação, que se sirva da tecnologia do Pix para
os usuários finais.

Durante a pandemia,
muitas empresas quebraram, pois não tiveram
acesso às linhas de crédito governamentais intermediadas por bancos.
Se as fintechs já tivessem
condições de atuar nesse
mercado, o resultado poderia ter sido diferente?
Não é possível afirmar
que o resultado poderia ter
sido diferente, tendo em vista a extensão da pandemia
por tanto tempo, portanto,
em razão de outros motivos
que extrapolam o tema proposto, de fato as empresas
que não possuem capacidade financeira minimamente
saudável realmente teriam
que fechar as portas.
Entretanto, os recursos
disponibilizados pelo governo não foram utilizados
para salvar as pequenas e
médias empresas, tendo
em vista a elevação do nível de avaliação de risco e
taxas de juros apresentados
pelos bancos tradicionais,
os quais inviabilizaram a
captação dos recursos e,
consequentemente, a sobrevivência dessas empre-

sas. Dessa forma, arrisco
dizer que o cenário poderia
ter sido outro se as fintechs
tivessem maiores acessos e
condições para efetuar esses empréstimos de modo a
pulverizar esses riscos pelo
mercado.
Como você tem visto o
mercado de fintechs?
Na minha opinião é um
mercado em franco crescimento no Brasil que vai se
desenvolver com maior agilidade com esses regulamentos
apresentados acima, trazendo cada vez maior competitividade nesses setores, para
a maior democratização dos
serviços e produtos financeiros. Não podemos perder de
vista que há várias categorias
de fintechs: de crédito, de pagamento, gestão financeira,
empréstimo, investimento,
financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio e multisserviços. Dessa
forma, são muitas vertentes
em que os consumidores
podem se beneficiar com a
criação desses produtos e
serviços trazidos pelas fintechs.

RÁDIO
GLOBO S.A.
CNPJ-MF: 33.066.234/0001-90
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Apresentamos à V.Sas as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e
2019. Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. A DIRETORIA.
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Créditos fiscais
Outros ativos circulantes
Ativo não circulante
Contas a receber
Depósitos Judiciais
Créditos fiscais
Direito de Uso de Arrendamento
Imobilizado
Intangível
Total do ativo

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)
2020
2019 Passivo e patrimônio liquido
Passivo circulante
6.075
7.906 Fornecedores
55
262 Salários e encargos sociais
5.458
6.860 Obrigações tributárias
Arrendamento a pagar
8
11 Contas a pagar
554
773 Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante
136.974 135.440 Passivo não circulante
111.419 106.963 Contas a pagar
Provisão para contingências
1.202
1.121 Arrendamento a pagar
4.913
5.026 Outros passivos não circulantes
5.147
5.566 Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
13.564
15.807 Capital social
729
957 Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
143.049 143.346 Total do passivo e patrimônio líquido

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)
2020
2019
Receita operacional líquida
22.899 25.796
Custo de produção e radiodifusão
(12.262) (14.969)
Lucro bruto
10.637 10.827
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas
(3.246) (4.093)
Despesas gerais e administrativas
(11.293) (14.029)
(Perda) ganho na baixa de imobilizado e redução ao valor
recuperável
210
377
Outras receitas operacionais
51
79
Prejuízo operacional líquido antes do resultado financeiro
(3.641) (6.839)
Despesas financeiras
(3.169) (4.018)
Receitas financeiras
3.870 8.722
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (2.940) (2.135)
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo líquido do exercício
(2.940) (2.135)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
1. Contexto Operacional: A Rádio Globo S.A. ("Companhia") tem como objetivo
a instalação e exploração de radiodifusoras, serviços auxiliares de radiodifusão e
serviços de telecomunicação de qualquer natureza na cidade do Rio de Janeiro.
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da Companhia são de responsabilidade da Administração e estão
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que englobam as alterações da Lei das Sociedades por Ações e os pronuncia-

2020

2019

4.697
2.172
803
1.196
3
120
8.991

3.875
3.943
835
565
3
35
9.256

65.408
1.487
5.804
407
73.106

62.407
1.724
5.503
564
70.198

37.213
23.739
60.952
143.049

37.213
26.679
63.892
143.346

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)
Reserva de lucros
Total do
Capital Reserva Retenção
Prejuízos patrimônio
social
legal de lucros acumulados
líquido
Saldos em 31/12/2018 37.213
2.882
25.932
66.027
Prejuízo do exercício
(2.135)
(2.135)
Absorção dos prejuízos
(2.135)
2.135
Saldos em 31/12/2019 37.213
2.882
23.797
63.892
Prejuízo do exercício
(2.940)
(2.940)
Absorção dos
prejuízos
(2.940)
2.940
Saldos em 31/12/2020 37.213
2.882
20.857
60.952
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)
(Em milhares de reais)
2020
2019
Prejuízo líquido do exercício
(2.940) (2.135)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
(2.940) (2.135)
mentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).
3. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado - O resultado
é determinado em conformidade com o regime de competência. b) Ativos
circulantes e não circulantes - São apresentados pelo valor de realização,
incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos e as variações incorridas. c)
Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício antes do I.R. e contribuição social: (2.940) (2.135)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerado
(consumido) pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
2.520 3.291
Depreciação direito de uso arrendamento
720
680
(Perda) ganho na baixa de imobilizado e redução ao valor
recuperável
(210)
(377)
Provisão para perda por risco de crédito
59
574
Provisão de contingências
(42) 1.149
107 3.423
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de
passivos
Contas a receber
(3.113) (11.426)
Créditos fiscais
116
(47)
Depósitos Judiciais
(81)
(139)
Outros ativos
219
325
Fornecedores
822 (1.231)
Contas a pagar
4.793 10.170
Salários e encargos sociais
(1.771) 1.431
Obrigações tributárias
(32)
719
Contingências
(195) (1.518)
Outros passivos
(72)
(965)
Caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais
793
483
Pagamento de juros sobre arrendamentos
(631)
(225)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades
operacionais
162
258
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicação em títulos e valores mobiliários
63
Venda de imobilizado e intangível
183
503
Perdas em investimentos
5
Adições ao imobilizado
(287)
Adições ao intangível
(22)
(216)
Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades de
investimentos
161
68
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamentos de arrendamentos
(530)
(194)
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos (530)
(194)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
(207)
132
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
262
130
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
55
262
depreciação acumulada, que é calculada pelo método linear, com base em
taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. e) Passivos circulantes e não circulantes - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. 4. Capital Social: O capital social
da Companhia está representado por 20.434.435 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
José Roberto Marinho
Tiago da Silva Coimbra
Diretor Presidente
Contador CRC-RJ 127175/O-0

PTR14 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 23.168.429/0001-98
Relatório da Diretoria. Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os balanços encerrados
em 31/12/2020 e 31/12/2019 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
Demonstração do Resultado em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
31/12/20 31/12/19
31/12/20 31/12/19 Despesas operacionais
(189)
(336)
Ativo circulante
5.754
7.520 Administrativas
36.358 (13.412)
Caixa e equivalentes de caixa
5.563
7.330 Outras receitas/(despesas) operacionais
36.169 (13.748)
Créditos tributários
191
190 Total despesas operacionais
70
713
Ativo não circulante
343.334 265.893 Resultado financeiro, líquido
36.239 (13.035)
Investimentos
343.334 265.893 Lucro/(prejuízo) antes do IR e da contribuição social
(18)
(227)
Total do ativo
349.088 273.413 Tributos sobre o lucro - corrente
(9.115)
1.120
Passivo circulante
2
5.157 Tributos sobre o lucro - diferido
27.106 (12.142)
Fornecedores
3.738 Lucro/(prejuízo) líquido do exercício
27.106 (12.142)
Tributos a recolher
2
377 Lucro/(prejuízo) líquido atribuído aos quotistas:
27.106 (12.142)
Outros débitos
1.042 Lucro/(prejuízo) por quota (em R$)
0,0995 (0,0491)
Passivo não circulante
14.187
5.073
Tributos diferidos
14.187
5.073 Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
31/12/20 31/12/19
Patrimônio líquido
334.899 263.183 Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
27.106 (12.142)
Capital social
326.089 295.575 Ajuste a valor de mercado de imóveis destinados a renda
- (2.174)
Capital a integralizar
- (14.096) Resultado abrangente total
27.106 (14.316)
Prejuízos acumulados
3.326 (23.780) Resultado abrangente atribuído aos acionistas:
Outros resultados abrangentes
5.484
5.484 Controladores
27.106 (14.316)
Total do passivo e patrimônio líquido
349.088 273.413
27.106 (14.316)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
Capital social
Reserva
Prejuízo Outros resultaCapital subscrito Capital a integralizar de capital acumulado dos abrangentes
Total
Saldo em 31/12/2018
178.269
(1.610)
(10.519)
7.658 173.798
Aumento de capital, conforme AGE de 15/01/2019
15.620
(6.620)
9.000
Aumento de capital, conforme AGE de 26/02/2019
101.686
(12.486)
(500)
- 88.700
Adiantamentos para futuro aumento de capital
7.120
7.120
Ajuste a valor de mercado de imóveis destinados a renda
(1.120)
(2.174) (3.294)
Prejuízo líquido do exercício
(12.142)
- (12.142)
Saldo em 31/12/2019
295.575
(14.096)
(23.780)
5.484 263.183
Aumento de capital, conforme AGE de 04/03/2020
30.514
(30.514)
Integralização de capital
44.610
- 44.610
Lucro líquido do exercício
27.106
- 27.106
Saldo em 31/12/2020
326.089
3.326
5.484 334.899
1. Informações sobre a Sociedade: A PTR14 Investimentos Imobiliários S.A.,
doravante denominada como “Companhia” é uma Sociedade anônima de capital
fechado com sede social localizada na Avenida das Américas, nº 4.200 – bloco 5 –
sala 501, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22.640-102. Suas atividades
preponderantes são: compra, venda e locação de imóveis próprios, participação em
outras Companhias e a administração condominial de imóveis próprios ou de terceiros. 2. Políticas contábeis: (i) As demonstrações financeiras foram elaboradas de
acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”) emitidos pelo
International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo

International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), introduzidos
no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”), aprovados pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”). (ii) Os itens incluídos nas demonstrações financeiras
da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico
no qual a empresa atua (a “moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a
moeda de apresentação; (iii) As informações financeiras estão de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Estas normas exigem que a preparação das

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
31/12/20 31/12/19
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido antes do IR e CSLL
27.124 (11.915)
Ajustes por:
Tributos diferidos
9.115 (1.121)
Ajuste a valor de mercado de propriedades destinadas a renda (36.359)
431
Perda de investimentos
- 12.994
(120)
389
Aumento/(diminuição) de outros ativos e passivos circulantes
e não circulantes
(1)
(68)
Aumento/(diminuição) nos fornecedores
(3.738) (5.418)
Aumento/(diminuição) nos tributos a recolher
(368)
168
Imposto de renda e contribuição social - pagos
(26)
(218)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
(4.253) (5.147)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimentos
(42.124) (92.406)
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de investimento (42.124) (92.406)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital
14.096
Aumento de capital
30.514 104.820
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de financiamento 44.610 104.820
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
(1.767) 7.267
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
7.330
63
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
5.563 7.330
informações financeiras com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nos
julgamentos, premissas e estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das informações financeiras foram apoiadas em fatores objetivos
e subjetivos, com base no julgamento da Administração que afetam a aplicação de
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras
devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas de uma maneira contínua. Revisões com
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados; (iv) Os passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados
pelo seu valor presente. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste
a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais
e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. 3. Relatório dos auditores independentes: As demonstrações financeiras,
encerradas em 31 de dezembro de 2020 e 2019, foram auditadas por RSM Brasil
Auditores Independentes – Sociedade Simples, CRC 2SP-030.002/O-7 “S” RJ, e a
versão completa encontra-se disponível na sede da Companhia para a apreciação.
Luiz Alves Filho – Presidente.
Talita Ferreira Verdan – Contadora - CRC-RJ 097129/O-0
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O que dizem os números dos seguros?

E

m plena era da informação, o mundo vive um paradoxo neste início da segunda
década do século XXI: nunca foi tão difícil separar o
joio do trigo na quantidade
de informações que recebemos todos os dias. E não
estamos falando apenas de
informações equivocadas,
ou falsas, mas daquelas que
estão corretas em termos
absolutos, porém precisam
ser qualificadas, depuradas, analisadas para que se
transformem em algo útil
na vida de países, empresas,
cidadãos. Sem esses filtros,
o excesso de informação
cria desinformação, não conhecimento. Na estatística,
acontece o mesmo. Pouco
adianta termos uma vasta
produção de dados, se não
soubermos a que universo
eles se referem, em que serão usados, com que objetivo.
Por isso a Confederação
Nacional das Seguradoras –
CNseg tem especial apreço
pela quantidade e, principalmente, pela qualidade das
informações que divulga cotidianamente sobre o setor
segurador. Não poderia ser
diferente em um setor que
responde por aspectos essenciais da vida de pessoas,
empresas e governos, como
proteção de patrimônios e
rendas, saúde, previdência e
capitalização, além de ser responsável por 170 mil empregos diretos no Brasil e deter
garantias de risco superiores
a R$ 1,2 trilhão. O conjunto
de informações sobre o setor
e os recortes que podem ser
feitos a partir dele balizam
decisões do consumidor sobre vários aspectos de sua
vida presente e futura, como
saúde e patrimônio. Pauta

decisões estratégicas de governos sobre programas de
saúde pública, política agrícola e infraestrutura. E com o
crescente número de empresas com ações em bolsa, torna-se um potencial atrativo
para investidores brasileiros
e estrangeiros. A cereja desse
bolo chama-se transparência,
no sentido primário da palavra: deixar cristalina a fonte
das informações, a que cada
uma se refere e qual é a base
de comparação utilizada.
No caso do setor de seguros, a fonte primária da
maioria das informações é
a Superintendência de Seguros Privados, a Susep,
que responde por todos os
seguros, com exceção dos
produtos de Saúde, que
são de responsabilidade da
Agência Nacional de Saúde
(ANS) e o Dpvat, cuja tarifa
é controlada pelo Governo,
atrapalhando comparações.
Como as metodologias
e prazos de divulgação são
diferentes, esses dois últimos não são divulgados
mensalmente pela CNseg,
sendo tratados em separado
pela equipe técnica da Confederação. Além de contar
com profissionais experientes e atualizados em
seu Comitê de Estudos de
Mercado, a CNseg convida
regularmente representantes de outras instituições
para apresentar e analisar resultados e ampliar o
olhar sobre a conjuntura do
mundo, do país e do setor.
Exemplo claro da preocupação com a exatidão e a
transparência é a forma de
apresentação adotada pela
CNseg. Os resultados compreendem todos os três segmentos de seguros supervisionados pela Susep – de
Danos e Responsabilidades,

LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES CLAROS S.A.
CNPJ/ME nº 11.620.646/0001-98 / NIRE 33.3.0029726-0
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária
com Garantia Adicional, com Garantia Real, em Série Única, para Oferta
Pública de Distribuição, com Esforços Restritos de Colocação, da Linhas
de Transmissão de Montes Claros S.A., realizada em 31 de Março de 2021.
1. Data, Hora e Local: Realizada em 31/03/2021, às 15:00 horas, exclusivamente de forma digital e remota, em sala virtual administrada pela Linhas de
Transmissão de Montes Claros S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), com sede
na Avenida Presidente Vargas, 955, 13º andar, sala 1301 (parte), Centro, RJ/
RJ, CEP 20071-004, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo
certo que o endereço eletrônico de acesso à assembleia, constante do Anexo
I à presente ata, foi disponibilizado pela Emissora, por correio eletrônico, ao
Agente Fiduciário e aos Debenturistas (conforme definido abaixo), conforme
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 14 de maio
de 2020 (“ICVM 625”). 2. Convocação: Convocação nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional, com
Garantia Real, em Série Única, para Oferta Pública de Distribuição com Esforços Restritos de Colocação, da Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A.”,
celebrado entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da emissão (“Agente Fiduciário”), em 09 de agosto de 2012, conforme aditado (“Escritura de Emissão”),
mediante Edital de Convocação publicado, em primeira convocação, no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal “Monitor Mercantil”, nas edições
de 23, 24 e 25 de março de 2021. 3. Presença: Presentes (i) debenturistas
representando 67,00% (sessenta e sete por cento) das debêntures emitidas
e em circulação da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional, com Garantia
Real, em Série Única, da Companhia (“Debêntures”, “Emissão” e “Debenturistas”, respectivamente), conforme Lista de Presença anexa à presente Ata;
(ii) representantes da Companhia; e (iii) representantes do Agente Fiduciário.
4. Composição da Mesa: Presidente: Ana Paula de Almeida Rego; Secretária: Monique Beatriz da Silva Lassarot. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre as
seguintes matérias: (a) anuência prévia e/ou waiver, a depender da data da deliberação, conforme cláusula 4.13, alínea “b” da Escritura de Emissão, para a
aprovação da não inclusão da amortização antecipada, pela Companhia, do saldo devedor integral do Contrato de Financiamento BNDES, conforme definido
na Escritura de Emissão, celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, na apuração e metodologia de cálculo do ICSD
– Índice de Cobertura de Serviço da Dívida para o exercício fiscal de 2020 previsto no Anexo I da Escritura de Emissão (“Índice”), para os fins da Cláusula 5.1,
alínea “k” da Escritura de Emissão e da Cláusula Décima Segunda, alínea “XVII”
do Contrato de Financiamento BNDES, tendo em vista o caráter extraordinário
do referido evento de liquidação antecipada da linha de financiamento que, no
entendimento da Companhia tal inclusão distorceria o resultado final do Índice,
uma vez que impacta a aferição das variáveis de Geração de Caixa e Serviço
da Dívida regulares no exercício social em questão; (b) aprovação para o aditamento à Escritura de Emissão, ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos,
Administração de Contas e Outras Avenças e ao Contrato de Penhor de Ações
e Outras Avenças, da Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A., celebrados no âmbito da Emissão, conforme aplicável, para excluir qualquer menção
ao BNDES destes documentos (“Aditamentos”), bem como o encerramento do
Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado em
17 de dezembro de 2012 entre o BNDES e o Agente Fiduciário, condicionada à
formalização, pelo BNDES, da liquidação antecipada e quitação do Contrato de
Financiamento BNDES, mediante o envio do respectivo instrumento de quitação
pela Emissora ao Agente Fiduciário, no prazo de 10 (dez) dias úteis do recebimento de tal instrumento pela Emissora; (c) autorização à Companhia, em

de Vida e Previdência Privada Aberta e de Capitalização – que são mostrados
tanto comparando o mês
contra o mês antecedente,
quanto o mês contra o mesmo mês do ano anterior e
ainda períodos contra os
mesmos períodos do ano
anterior. Assim, evitam-se
conclusões parciais e equivocadas sobre o comportamento do mercado. Em
2020, o setor teve crescimento de 1,3% sobre o
ano anterior, resultado influenciado positivamente
pelo mês de dezembro, que
apresentou crescimento de
15,4% sobre dezembro de
2019. Omitir uma das duas
informações levaria a interpretações errôneas. A arrecadação anual totalizou R$
273,7 bilhões, sem Saúde e
Dpvat. As provisões técnicas, que garantem os riscos
do sistema, atingiram a cifra
histórica de R$ 1,202 trilhão, com aumento de 7,5%
sobre o exercício de 2019.
Em indenizações, benefícios, resgates e sorteios,
o setor totalizou R$ 151
bilhões – também sem Saúde e DPVAT – com crescimento de 8,3% sobre 2019,
maior portanto do que a
arrecadação. São dados que
mostram importante contribuição para proteger a
renda e o patrimônio dos
brasileiros em momento de
queda do rendimento do
trabalho, alta do desemprego e estagnação da produção de diversos setores produtivos. O setor cumpriu,
dessa maneira, sua missão
de desonerar o governo de
gastos para amparo à sociedade.
É este o caminho para
honrar nossa missão de sermos os responsáveis pelo

tratamento e pela divulgação dos dados relativos ao
setor de seguros. Essa responsabilidade é enorme,
compatível com a dimensão
do setor e com a necessidade de fornecer base sólida
ao diálogo com todos os
nossos interlocutores. Cidadãos, federações, empresas
associadas, órgãos reguladores, poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário federais, estaduais e municipais, entidades representativas de consumidores. Por
último, porém não menos
importante,
lembramos
quão importante é trabalhar
com informação de qualidade na construção de uma
cultura de seguros no Brasil. O consumidor precisa
ter acesso às informações
necessárias para escolher
conscientemente o melhor
produto para cada etapa de
vida e cada situação individual. Afinal, a base de todo
o sistema de seguros é a
confiança. Temos muito orgulho de ter colaborado para a construção de um sistema que valoriza o direito
à informação. Qualquer cidadão pode acessar os dados sobre o setor e sobre
todas as empresas, diretamente no site de cada uma
delas e, também, na Susep
e na ANS. Temos um sistema que, para garantir os
riscos que assume, detém
ativos equivalentes a 25%
da dívida pública brasileira, o que o torna um dos
maiores investidores institucionais do País, com
papel importante a desempenhar na retomada do
crescimento econômico.
Marcio Coriolano – Presidente da Confederação Nacional
das Seguradoras - CNseg

conjunto com o Agente Fiduciário, para tomar todas as eventuais medidas e
celebrar todos os Aditamentos necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia. 6. Abertura: Foram eleitos o Presidente e o Secretário desta Assembleia Geral de Debenturistas para, dentre outras providências, lavrar a
presente ata. Após, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos
representantes legais dos Debenturistas presentes, declarando o Sr. Presidente
instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da Ordem
do Dia. 7. Deliberações: Analisadas e discutidas as matérias da ordem do dia,
os Debenturistas deliberaram da seguinte forma: (a) Titulares representando
67,00% (sessenta e sete por cento) das Debêntures em circulação, sem o registro de votos contrários ou de abstenções, deliberaram pela anuência prévia,
conforme cláusula 4.13, alínea “b” da Escritura de Emissão, para a aprovação
da não inclusão da amortização antecipada, pela Companhia, do saldo devedor
integral do Contrato de Financiamento BNDES, conforme definido na Escritura
de Emissão, celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES, na apuração e metodologia de cálculo do ICSD – Índice de
Cobertura de Serviço da Dívida para o exercício fiscal de 2020 previsto no Anexo I da Escritura de Emissão, para os fins da Cláusula 5.1, alínea “k” da Escritura
de Emissão e da Cláusula Décima Segunda, alínea “XVII” do Contrato de Financiamento BNDES, tendo em vista o caráter extraordinário do referido evento de
liquidação antecipada da linha de financiamento que, no entendimento da Companhia tal inclusão distorceria o resultado final do Índice, uma vez que impacta
a aferição das variáveis de Geração de Caixa e Serviço da Dívida regulares no
exercício social em questão; (b) Titulares representando 67,00% (sessenta e
sete por cento) das Debêntures em circulação, sem o registro de votos contrários ou de abstenções, deliberaram pela aprovação para o aditamento à Escritura de Emissão, ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de
Contas e Outras Avenças e ao Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças,
conforme aplicável, para excluir qualquer menção ao BNDES destes documentos, bem como o encerramento do Contrato de Compartilhamento de Garantias
e Outras Avenças, celebrado em 17 de dezembro de 2012 entre o BNDES e o
Agente Fiduciário, condicionada à formalização, pelo BNDES, da liquidação antecipada e quitação do Contrato de Financiamento BNDES, mediante o envio do
respectivo instrumento de quitação pela Emissora ao Agente Fiduciário, no prazo de 10 (dez) dias úteis do recebimento de tal instrumento pela Emissora; e (c)
Titulares representando 67,00% (sessenta e sete por cento) das Debêntures em
circulação, sem o registro de votos contrários ou de abstenções, deliberaram
pela autorização à Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, para tomar todas as eventuais medidas e celebrar todos os Aditamentos necessários à
efetivação das deliberações tomadas nesta Assembleia Geral de Debenturistas.
Os termos que não estejam expressamente definidos neste documento terão o
significado a eles atribuídos na Escritura de Emissão. A Emissora atesta que a
presente assembleia foi realizada atendendo a todos os requisitos, orientações
e procedimentos, conforme determina a ICVM 625, em especial o seu art. 3º. O
Presidente da mesa, nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º da ICVM 625, registra a presença dos Debenturistas presentes, de forma que serão dispensadas
suas respectivas assinaturas ao final desta ata. 8. Encerramento: Oferecida
a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação.
Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os
presentes e assinada de forma digital somente pelo Presidente, Secretário da
Mesa, Emissora e Agente Fiduciário. RJ, 31 de março de 2021. Mesa: Ana
Paula de Almeida Rego - Presidente - CPF: 085.027.087-16; Monique Beatriz
da Silva Lassarot - Secretária - CPF: 152.839.787-88. Emissora: Linhas de
Transmissão de Montes Claros S.A. – Ana Paula de Almeida Rego - Gerente
Jurídico - CPF: 085.027.087-16; Luiz Claudio Gomes do Nascimento - Gerente
de Investment and Finance - CPF: 001.408.237-35. Certidão: Jucerja reg. sob
o nº 4051067 em 19/04/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Procura por seguro cyber
risk cresce com LDPD

C

om a entrada da
Lei Geral de Proteção de Dados no
segundo semestre de 2020,
colaborou com o aumento da procura pelo seguro
cibernético. A nova lei assegura o direito à privacidade dos dados pessoais,
através de práticas transparentes e seguras, onde
garante os direitos fundamentais. Na Vieira Corretora de Seguros, a procura
por essa modalidade de
seguros aumentou, tendo
como objetivo das empresas a busca por uma apólice para minimizar os custos, caso sofram alguma
invasão de hackers.
De acordo com o gestor
da Vieira Corretora de Seguros, Fernando Vieira, o
aumento da procura pelo
seguro cibernético ocorre
devido à preocupação com
contratempos que podem
ser evitados. “Além da entrada em vigor da Lei Geral de
Proteção de Dados, a adoção
do home office se tornou uma
realidade devido à pandemia.
Existem diversos cuidados a
serem tomados, já que fora
do ambiente do escritório,
os colaboradores ficam mais

vulneráveis aos ataques cibernéticos. Os grupos especializados nesse tipo de crime, estão cada vez mais preparados
para sequestrar informações
em troca de dinheiro, tendo
como meta aumentar o valor dos resgates exigidos às
vítimas. A demanda de cotação aumentou e estamos nos
empenhando para prestar
uma consultoria específica,
alertando aos nossos segurados sobre esse tipo de risco”,
explicou.
Em 2021, o Brasil sofreu
com vazamentos de dados,
um deles onde foram divulgadas informações como
telefone, endereço, CPF,
entre outras de mais de 230
milhões de pessoas vivas e
falecidas. Em fevereiro, números de celulares de uma
companhia de telefonia móvel, foram vazados.
O Cyber seguro garante
prejuízos decorrentes de
incidentes como roubo e
vazamento de dados e pode atingir uma ampla gama
de coberturas, como custos
de gerenciamento de crises,
extorsão cibernética, multas
e sanções administrativas,
lucros cessantes da empresa
e de terceiros, entre outras.

SAJUTHÁ RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
Sociedade Anônima de Capital Fechado
CNPJ: 30.458.020/0001-71 - NIRE: 33.3.0000065-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 ABRIL DE 2021
Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021, às 10h00min, na sede da Sociedade, na Praia do Flamengo nº 200 – 19º andar (parte), na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas da SAJUTHÁ
RIO PARTICIPAÇÕES S.A., representando a TOTALIDADE das ações que
compõem o capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas
no Livro de Presença de Acionistas e registro de presença remota de acionista por meio eletrônico via do aplicativo “Microsoft Teams”. Consoante
disposições estatutárias, assumiu a direção dos trabalhos, considerando
a ausência do Diretor-Presidente Companhia, Sr. Wilson Lemos de Moraes Junior, então representado neste conclave, por procuração, pelo Diretor
Administrativo da Companhia, Sr. Don David Lemos de Moraes Magalhães
Leite Jayanetti, que assumiu a Presidência dos Trabalhos, tendo seguidamente indicado para secretariar a Assembleia o Contador da Companhia,
Sr. Alexandre Rabaço Gonçalves. A seguir, o Sr. Presidente fez registrar
que, embora o Edital de Convocação não tenha previsto a realização de
forma semipresencial, com voto à distância, tendo em vista a presença da
TOTALIDADE dos acionistas representando o capital social da Companhia,
a Assembleia será realizada de forma semipresencial, considerando-se legitima participação do acionista João Flávio Teixeira Lemos de Moraes, por
sua representante legal Gisella Lemos de Moraes, à distância, por meio
do aplicativo “Microsoft Teams”, para considerá-lo presente na Assembleia
para todos os efeitos legais e dispensada sua assinatura na ata. Depois
de aclamada a Mesa Diretora e aprovada a realização da Assembleia de
forma semipresencial, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos, solicitando
que o Sr. Secretário procedesse a leitura do Edital de Convocação para
Assembleia publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no
Jornal Monitor Mercantil dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2021. Passando
à Ordem do Dia, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que procedesse
à leitura do Relatório Anual da Administração, assim como Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, documentos
esses publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal
Monitor Mercantil no dia 20 de abril último, os quais ficaram à disposição
dos interessados pelo prazo legal, conforme Avisos publicados no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil dos dias
25, 26 e 29 de março de 2021, tendo sido dispensada a leitura por ser
do conhecimento geral. Colocada a matéria em votação foram aprovadas,
por acionistas representando 99,99999% das ações com direito de voto, o
Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, inclusive o pagamento de dividendos, no valor de R$2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil reais), referente ao dividendo obrigatório calculado sobre
o resultado do exercício de 2019. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu
à deliberação a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, tendo sido aprovada por acionistas representando 99,99999% das ações com direito de voto, a seguinte
destinação: R$2.285.886,03 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta e seis reais e três centavos) para constituição de Reserva Legal, R$2.172.000,00 (dois milhões e cento e setenta e dois mil reais)
para pagamento de dividendos obrigatórios, calculado sobre o resultado do
exercício (R$1,086 por lote de 1.000 ações) e que serão pagos até a data
limite de 31 de dezembro de 2021, cabendo a Administração determinar
a data de pagamento dentro do exercício social do ano de 2021, considerando o estado de calamidade pública decorrente da COVID-19 e com
base no § 3º, do art. 205, da Lei 6.404/76 e R$41.259.834,59 (quarenta e
um milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro
reais e cinquenta e nove centavos) para Reserva de Lucros - Garantia Para
Pagamento de Dividendos. Em seguida, a Assembleia procedeu à eleição
dos membros da Diretoria, tendo sido reeleitos, por acionistas representando 99,99999% das ações com direito de voto, com mandato até a próxima
Assembleia Geral Ordinária: WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade
expedida pelo Detran/RJ sob o nº 03.259.364-2, inscrito no CPF/MF sob o
nº 096.779.256-87, residente e domiciliado na Avenida Francisco Bhering,
nº 17 – apto. 801, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor-Presidente; DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE
JAYANETTI, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador da carteira
de identidade expedida pelo Detran/RJ sob o nº 21.521.151-7, inscrito no
CPF/MF sob o nº 113.336.817-47, residente e domiciliado na Rua Barão de
Jaguaripe, nº 29 – Apto. 301, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo
de Diretor Administrativo; MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES, brasileira,
separada judicialmente, empresária, portadora da identidade expedida pelo
IFP/RJ sob o nº 02.732.290-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 624.466.30715, residente e domiciliada na Rua Barão de Jaguaripe, nº 29 – Apto. 301,
Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor sem designação
especial, e WILSON LEMOS DE MORAES NETO, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade expedida pelo IFP/
RJ sob o nº 08.014.928-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.177.687-60,
residente e domiciliado na Rua Prudente de Morais, 811 – Apto. 703, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, para Diretor sem designação especial. Decidiram
ainda os acionistas, por acionistas representando 99,99999% das ações
com direito de voto, que a Diretoria disporá, anualmente, de uma verba de
até R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para remuneração de
seus membros. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais desejasse
fazer uso da palavra, foi lavrada a ata. Em seguida o Sr. Secretário, a pedido dos acionistas, procedeu a leitura de um extrato (resumo) da ata da Assembleia que foi gravado eletronicamente no aplicativo “Microsoft Teams”
e que ficará arquivado na secretaria da Companhia, cujo texto foi aprovado
verbalmente por cada acionista presencialmente e à distância. Encerrada
a Assembleia às 10h31min e assinada pelos acionistas Wilson Lemos de
Moraes Junior; Espólio de Wilson Lemos de Moraes e de Maria de Lourdes
Teixeira de Moraes; e Maria Isbela Lemos de Moraes, todos representados presencialmente por seu procurador Don David Lemos de Moraes
Magalhães Leite Jayanetti. Presente remotamente via aplicativo “Microsoft
Teams”, o acionista João Flávio Teixeira Lemos de Moraes, por sua representante legal, Gisella Lemos de Moraes. Certificamos que a presente é
transcrição fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. Don David
Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Presidente da Assembleia;
Alexandre Rabaço Gonçalves - Secretário da Assembleia. JUCERJA em
11/05/2021 sob o nº 4064478. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Fundo de investimento com
foco em Internet das Coisas
Iniciativa tem participação do BNDES

O

Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a
Indicator Capital (gestora
brasileira de venture capital) e a Qualcomm Ventures
LLC (grupo de investimento de capital de risco) anunciaram nesta quarta-feira o
lançamento do Fundo Indicator 2 IoT FIP de venture
capital, com valor captado
de R$ 240 milhões, focado
em investimentos early-stage
e o primeiro especializado em Internet das Coisas
(IoT) e Conectividade na
América Latina.
O fundo conta com sete
grandes investidores: além
dos criadores do edital, BNDES e Qualcomm Ventures, foram captados recursos do Banco do Brasil, da
Multilaser, da Motorola, da
Lenovo e da Telefônica, entre outros investidores institucionais e corporativos.
Com duração de 10 anos,
o fundo investirá em até 30
empresas em estágio inicial
(Série A), por meio de aportes de, em média, R$ 10 milhões. “Pretendemos realizar
sete investimentos até o final
de 2021, exercendo um papel
de liderança em IoT na América Latina. Estamos trabalhando com muita dedicação
para colocar o Brasil definitivamente no mapa global de
Internet das Coisas, ao lado
de países líderes em tecnologia”, complementa Derek
Bittar, sócio-fundador da Indicator Capital

Petrobras
informa
sobre acordo
com a CEA
A Petrobras informa
que assinou com a Companhia de Eletricidade do
Amapá (CEA), acordo judicial para encerramento
de litígio e recuperação
de crédito pela Petrobras,
reconhecido no montante
R$ 314 milhões.
O acordo estabelece o pagamento à Petrobras de R$
132,6 milhões de forma incondicional, a ser liquidado
em 24 parcelas mensais e sucessivas (subcrédito A). Será
concedido deságio no valor
restante de R$ 181,4 milhões,
que também foi dividido em
24 parcelas mensais e sucessivas (sub crédito B), desde
que os pagamentos ocorram
pontualmente.
A cada parcela quitada
do sub crédito A, a CEA
receberá um bônus correspondente a uma parcela
do sub crédito B da dívida. Em caso de inadimplemento, na forma prevista
no acordo, a Petrobras poderá exigir todas as parcelas a vencer de ambos
os sub créditos da dívida.

Direcionado para startups que desenvolvem serviços e produtos relacionados a IoT e Conectividade,
o fundo impulsiona o Plano
Nacional de IoT, acelerando tecnologias de setores
estratégicos para o país,
como Agricultura, Saúde,
Indústria 4.0, Cidades Inteligentes e Mobilidade. Com
esta captação, a Indicator
Capital se torna a maior
gestora brasileira de venture capital na América Latina
especializada em IoT.
Segundo Thomas Bittar,
um dos três sócios-fundadores da Indicator, “o fechamento do produto foi disputado e não conseguimos
acomodar todos os investidores. Por isso, priorizamos
os mais estratégicos para nos
ajudar a acelerar a formação
do ecossistema de IoT nacional. O nosso objetivo era o
de lançar um fundo com pelo
menos R$ 120 milhões, mas
a demanda possibilitou o fechamento da captação com
duas vezes o valor original”,
complementa.
Iniciativa
O fundo é resultado de
uma iniciativa conjunta do
BNDES e da Qualcomm
Ventures, braço de investimentos da Qualcomm Incorporated, líder mundial
em tecnologias wireless
de última geração que, em
dezembro de 2019, lançaram um edital de chamada pública para seleção de

um gestor para estruturar
o fundo de investimento
recém-criado. Juntos, BNDES e Qualcomm Ventures
fizeram um aporte inicial de
R$ 85 milhões.
Segundo Bruno Laskowsky, Diretor de Participações, Mercado de Capitais
e Crédito Indireto do BNDES, “o sucesso da captação do fundo demonstra
como a alocação do recurso
público pode ser potencializada pela atuação em parceria com investidores privados para fomentar setores
estratégicos para o país como o ecossistema de IoT”.
“Como líder mundial
em inovação em tecnologia sem fio, a Qualcomm
tem um papel importante
no desenvolvimento e implementação de 5G em todo o mundo, e tem criado
um ecossistema robusto de
inovações que deve permitir transformações muito
positivas na forma como
vivemos e como as empresas operam. A Internet das
Coisas é uma parte fundamental dessa estratégia e a
Qualcomm Ventures tem
orgulho de ser um investidor âncora do Fundo que
apoiará startups que estão
desenvolvendo
soluções
transformadoras para o
avanço da IoT na América
Latina”, comenta Carlos
Kokron, Vice-Presidente,
Qualcomm Technologies
Inc. e Diretor Executivo,
Qualcomm Ventures Americas.

Sistema da CVM migra para a versão web
A partir do próximo dia
18 terá início o processo de migração dos formulários estruturados do
Sistema Empresas.Net da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para uma
nova plataforma online
em versão Web. Isso deve
dar mais agilidade e praticidade e garantir uma melhor experiência para os

usuários do sistema, usado
para companhias abertas e
estrangeiras enviarem informações. Essa é uma iniciativa no âmbito do Convênio Tecnológico entre a
CVM e a B3.
“A migração será feita
em etapas e esperamos um
relevante ganho de eficiência como consequência.
Para exemplificar, não se-

rá mais necessário gerenciar uma versão offline do
documento. Além disso, a
usabilidade, navegação e
aparência do sistema foram aprimoradas em relação ao programa atual”,
destaca Fernando Soares
Vieira, superintendente de
Relações com Empresas
(SEP) da CVM.

Nuvini S.A.

CNPJ/ME nº 35.632.719/0001-20 - NIRE 35300.557956 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de maio de 2021
1. Data, Hora e Local: Em 10 de maio de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Nuvini S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Rua Jesuíno Arruda, nº 769, sala 20B, CEP 04532-082, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: Presente o único acionista da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas, ficando dispensada a
convocação, conforme faculta o artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann; e Secretário: Ronald
Domingues. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (I) a retificação dos itens (g), (j), (o), (p), (q), (u), (v), (w), (x), (y), subitem “iv” e (z), subitem “xii”, contidos na deliberação “(I)” da ata
da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 26 de março de 2021 (“AGE Emissão”), que deliberou, entre outros assuntos, sobre a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures
da Companhia, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações (“Emissão” e “Debêntures”); (II) a ratificação das demais disposições constantes da AGE Emissão; e (III) a autorização à Diretoria da Companhia para que esta possa tomar todas e quaisquer providências necessárias à formalização das deliberações acima. 5. Deliberações: Após discussão a respeito das matérias constantes
da Ordem do Dia, o único acionista da Companhia aprova, sem quaisquer ressalvas, reservas e/ou oposições, as seguintes deliberações: (I) a retificação dos itens (g), (j), (o), (p), (q), (u), (v), (w), (y),
subitem “iv” e (z), subitem “xii”, contidos na deliberação “(I)” da ata da AGE Emissão, passando a vigorar com as redações abaixo: “(g) Data de Emissão: para todos os efeitos legais, a data de emissão
das Debêntures será o dia 14 de maio de 2021 (“Data de Emissão”).” “(j) Prazo de Vigência e Data de Vencimento: as Debêntures terão vencimento em 14 de maio de 2026 (“Data de Vencimento Debêntures”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures, Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures e Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme será
definido abaixo), nos termos da Escritura de Emissão.” “(o) Juros Remuneratórios: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes a
100,00% (cem inteiros por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra grupo” (“Taxa DI”), expressas na forma percentual ao ano, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) acrescida exponencialmente de
spread ou sobretaxa de 8,0000% (oito inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”). Os Juros Remuneratórios incidirão sobre o Valor Nominal
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a partir da Primeira Data de Integralização, ou da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até
a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios subsequente, até a Data de Vencimento das Debêntures, até a data do efetivo pagamento das Debêntures resultante de Resgate Antecipado Facultativo
Total das Debêntures, Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total ou até a data da declaração do vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, conforme aplicável. Os
Juros Remuneratórios das Debêntures serão calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário de acordo com a fórmula a ser disposta na Escritura de Emissão.” “(p) Pagamento dos Juros Remuneratórios: sem prejuízo das hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total ou pagamento antecipado decorrente de Eventos de Vencimento Antecipado, os Juros Remuneratórios serão pagos trimestralmente, sempre no
dia 14 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 14 de agosto de 2021 e o último pagamento na Data de Vencimento das Debêntures, conforme tabela a ser disposta na Escritura de Emissão (“Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”).” “(q) Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário: Sem prejuízo das hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total ou pagamento antecipado decorrente de Eventos de Vencimento Antecipado, nos termos desta Escritura de Emissão,
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em parcelas trimestrais, sempre no dia 14 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano, a partir de 14 de maio de 2023
(cada uma delas uma “Data de Amortização Programada”), nas datas e percentuais indicados na tabela a ser disposta na Escritura de Emissão.” “(u) Resgate Antecipado Facultativo Total: a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo
Total, o valor devido pela Emissora será equivalente ao (i) Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal das Debêntures, conforme o caso, a serem resgatadas; acrescido (ii) dos Juros
Remuneratórios, calculados pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização das Debêntures ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios, imediatamente anterior, conforme o caso, até
a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures (exclusive); (iii) dos Encargos Moratórios, se houver; (iv) de quaisquer obrigações pecuniárias e outros acréscimos referentes às Debêntures; (v) de um prêmio flat incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal das Debêntures, conforme definido na Escritura de Emissão, acrescido dos
Juros Remuneratórios (“Prêmio” e “Valor do Resgate Antecipado Facultativo Total”, respectivamente). O Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures somente será realizado mediante envio de
comunicação individual aos Debenturistas, ou publicação de anúncio, nos termos Escritura de Emissão, em ambos os casos com cópia para o Agente Fiduciário, B3 e à ANBIMA, com 10 (dez) Dias Úteis
de antecedência da data em que se pretende realizar o efetivo Resgate Antecipado facultativo Total (“Comunicação de Resgate”), sendo que na referida comunicação deverá constar: (a) a data de realização do Resgate Antecipado Facultativo Total, que deverá ser um Dia Útil; (b) a menção de que o valor correspondente ao pagamento será o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido (i) dos Juros Remuneratórios, calculados conforme será previsto na Escritura de Emissão, (ii) do Prêmio de Resgate; e (c) quaisquer outras
informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo Total. O Resgate Antecipado Facultativo Total será vinculante para a totalidade dos Debenturistas. As Debêntures resgatadas pela Emissora serão obrigatoriamente canceladas. Não será admitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures.” “(v) Amortização Extraordinária Obrigatória: Na hipótese de haver,
na data em que se completar 1 (um) ano da Data de Emissão, ou seja, em 14 de maio de 2022, valores remanescentes na Conta Vinculada Desembolso (“Valor Remanescente”), a Emissora deverá realizar a amortização extraordinária obrigatória das Debêntures proporcionalmente ao Valor Remanescente (“Amortização Extraordinária Obrigatória”). Por ocasião da Amortização Extraordinária Obrigatória, o valor devido pela Emissora será equivalente à parcela do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, a serem amortizadas, acrescido da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data da Amortização Extraordinária Obrigatória, calculado pro rata temporis desde a respectiva Primeira Data de Integralização ou a
data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior até a data da efetiva Amortização Extraordinária Obrigatória, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal
Unitário (“Amortização Extraordinária Obrigatória”), sem a incidência de qualquer prêmio. A Amortização Extraordinária Obrigatória estará limitada a 98% (noventa e oito por cento) das Debêntures e
deverá ser precedida de envio de comunicação individual aos Debenturistas (“Notificação da Amortização Extraordinária Obrigatória”), ou publicação de anúncio (“Aviso de Amortização Extraordinária
Obrigatória”), em ambos os casos com cópia para o Agente Fiduciário e à ANBIMA, com 10 (dez) Dias Úteis de antecedência da data em que se pretende realizar a efetiva Amortização Extraordinária
Obrigatória das Debêntures, sendo que na referida comunicação deverá constar: (a) a data da Amortização Extraordinária Obrigatória, que deverá ser um Dia Útil; (b) a menção de que o valor correspondente ao pagamento será o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido de Remuneração, calculada conforme prevista na Escritura de Emissão, e (c) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização da Amortização Extraordinária Obrigatória. A Emissora deverá, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis
da data da Amortização Extraordinária Obrigatória, comunicar o Escriturador e o Agente de Liquidação a respeito da Data de Amortização Extraordinária Obrigatória. Para as Debêntures custodiadas
eletronicamente na B3, a operacionalização do resgate seguirá os procedimentos adotados pela B3, a qual deverá ser comunicada pela Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, com antecedência
mínima de 3 (três) Dias Úteis de sua realização. Para as Debêntures que não estiverem custodiadas eletronicamente na B3, a operacionalização do resgate seguirá os procedimentos a serem indicados
pelo Escriturador.” “(w) Oferta de Resgate Antecipado Facultativo: a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar oferta de resgate antecipado das Debêntures, endereçada
a todos os Debenturistas, sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar o resgate das Debêntures por eles detidas (“Oferta de Resgate Antecipado”). A Oferta de Resgate Antecipado será operacionalizada da seguinte forma: A Emissora realizará a Oferta de Resgate Antecipado por meio de comunicação individual enviada aos Debenturistas, com cópia para o Agente
Fiduciário, ou publicação de anúncio, nos termos da Escritura de Emissão (“Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado”), com 30 (trinta) Dias Úteis de antecedência da data em que se pretende
realizar a Oferta de Resgate Antecipado, sendo que na referida comunicação deverá constar: (a) se a Oferta de Resgate Antecipado será relativa à totalidade ou a parte das Debêntures e, no caso de
Oferta de Resgate Antecipado parcial das Debêntures, indicar a quantidade de Debêntures objeto da referida oferta; (b) o valor do prêmio de resgate, caso existente, que não poderá ser negativo; (c)
forma de manifestação, à Emissora, pelo Debenturista que aceitar a Oferta de Resgate Antecipado; (d) a data efetiva para o resgate das Debêntures e pagamento aos Debenturistas, que deverá ser um
Dia Útil; e (e) demais informações necessárias para tomada de decisão e operacionalização pelos Debenturistas.” “(x) Vencimento Antecipado: as Debêntures e todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, tornando-se imediatamente exigível da Emissora o pagamento do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido
dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização, ou a última Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios, até a data do seu efetivo pagamento, sem
prejuízo, quando for o caso, da cobrança dos Encargos Moratórios e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos da Escritura de Emissão, na ocorrência das hipóteses
descritas abaixo, observados os eventuais prazos de cura e respectivos procedimentos, quando aplicáveis (cada um, um “Evento de Vencimento Antecipado”).” “(y) Eventos de Vencimento Antecipado
Automático: Observados os eventuais prazos de cura aplicáveis, a ocorrência de quaisquer dos eventos indicados acarretará o vencimento antecipado automático das Debêntures, independentemente de
qualquer aviso extrajudicial, interpelação judicial, notificação prévia a Emissora ou consulta aos titulares de Debêntures (cada um, um “Evento de Vencimento Antecipado Automático”): (...) (iv) realização de redução do capital social do Emissor, exceto (i) se a operação tiver sido previamente aprovada pelos Debenturistas, conforme disposto no artigo 174, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações;
ou (ii) para absorção de prejuízos; ou (iii) em razão de uma Reorganização Societária Permitida (conforme definido abaixo);” “(z) Eventos de Vencimento Antecipado Não Automático: Na ocorrência de
quaisquer dos eventos indicados, não sanados no prazo de cura eventualmente aplicável, ocorrerá o procedimento disposto na Escritura de Emissão (cada um, “Evento de Vencimento Antecipado Não
Automático”): (...) (viii) não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial ou arbitral de exigibilidade imediata (sem efeito suspensivo), de natureza condenatória, contra o Emissor ou contra
qualquer uma das Companhias Adquiridas, em valor correspondente, ao maior entre (i) R$3.265.000,00 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais); e (ii) a 3% (três por cento) do último EBITDA
apurado, ou seu equivalente, corrigido monetariamente, desde a Data de Emissão, pela variação positiva do IPCA, exceto se, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contados da data da decisão ou sentença,
for obtido efeito suspensivo da respectiva decisão e/ou sentença, ou o Emissor tenha realizado em juízo o depósito dos valores equivalentes à condenação; (...) (x) cessão, promessa de cessão, venda,
alienação e/ou qualquer forma de transferência ou promessa de transferência a terceiros de parte substancial dos ativos ou propriedades do Emissor ou de qualquer uma de suas Controladas Relevantes,
em valor individual ou agregado igual ou superior, ao maior entre (i) a R$ R$3.265.000,00 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais); e (ii) a 3% (três por cento) do último EBITDA apurado, ou
seu valor equivalente em outras moedas, corrigido monetariamente, desde a Data de Emissão, pela variação positiva do IPCA;” (xii) não observância, pela Emissora, dos seguintes índices e limites financeiros (“Índices Financeiros”): (I) indicador Dívida Bruta/EBITDA Pro Forma, menor ou igual a (a) 4,0x (quatro vezes) a ser verificado com base nas demonstrações financeiras anuais consolidadas da
Emissora, sendo a apuração com base no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) 3,5x (três vírgula cinco vezes) a ser verificado com base nas demonstrações financeiras anuais e
consolidadas da Emissora, sendo a apuração com base no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (c) 3,0x (três vezes) a ser verificado com base nas demonstrações financeiras anuais
e consolidadas da Emissora, sendo a primeira apuração com base no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, em diante. Para fins do presente item Dívida Bruta e EBITDA terão os seguintes significados: “Dívida Bruta”: significa o volume total dos empréstimos e financiamentos obtidos pela Emissora, com base nas demonstrações financeiras anuais consolidadas da Emissora referentes
ao exercício social mais recente emitidas pela Emissora; e “Patrimônio Líquido”: significa o patrimônio líquido da Emissora, com base nas demonstrações financeiras anuais consolidadas da Emissora
referentes ao exercício social mais recente emitidas pela Emissora; “EBITDA Pro Forma”: significa o lucro antes do resultado financeiro, tributos, depreciações, amortizações, imparidade dos ativos e
equivalências patrimoniais, apurado ao longo dos últimos 12 (doze) meses, incluindo o EBITDA dos últimos 12 (doze) meses de todas as sociedades incorporadas e/ou adquiridas pela Emissora até
a data de apuração; (II) margem EBTIDA em relação à Receita Líquida igual ou superior a 20% (vinte por cento); e (III) do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) superior ou igual a 4,0x
(quatro vezes) até a Data de Vencimento. Para fins do presente item considera-se como “ICSD”, o resultado da seguinte equação: ICSD = Disponibilidades + FCAO; Dívida de Curto Prazo • “Disponibilidade” significa os saldos de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras anuais consolidadas registrados no ativo circulante; • “FCAO” significa o Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais
conforme indicado nas demonstrações financeiras anuis consolidadas auditadas da Emissora dos últimos 12 (doze) meses; e • “Dívida de Curto Prazo” significa a soma do saldo dos empréstimos e
financiamentos e outras dívidas financeiras onerosas, incluindo, sem limitação, as debêntures, o saldo líquido das operações ativas e passivas com derivativos em que a Emissora seja parte, bem como
avais, fianças e demais garantias prestadas em benefício de empresas não consolidadas nas demonstrações financeiras auditadas da Emissora, classificadas no passivo circulante da Emissora. Para
os casos de avais, fianças e outras garantias prestadas mantidas fora do balanço da Emissora, considerar-se-ão como dívida de curto prazo as coobrigações vincendas nos 12 (doze) meses subsequentes ao período de apuração do índice de cobertura do serviço de dívida.” (II) a ratificação das demais disposições constantes da AGE Emissão; e (III) a autorização à Diretoria da Companhia para que
esta possa tomar todas e quaisquer providências necessárias à formalização das deliberações acima. 6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, a presente Assembleia foi encerrada e lavrada a
presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes: Presidente: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann; e Secretário(a): Ronald Domingues; Acionista presente: Keiretsu Tecnologia
S.A (por seu Presidente Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann). Declara-se para os devidos fins, de que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio. São Paulo, 10 de
maio de 2021. Mesa: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - Presidente, Ronald Domingues - Secretário.

CROMOSSOMO PARTICIPAÇÕES III S.A.
CNPJ 13.487.195/0001-98
Relatório da Diretoria
Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço encerrado em 31.12.2020 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
Controladora
Consolidado
Capital Reserva de
Ajuste de avaliação
Prejuízo
Total Acionista não
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
social
capital
patrimonial
acumulado controladora
controlador
Total
Ativo circulante
195.787
221.516 4.339.710 2.362.838 Saldo em 31/12/2018
1.274.363
(634.965)
(71.566) (2.382.946) (1.815.114)
650.251
(1.164.863)
Caixa e equivalentes de caixa
112.634
58.271
866.241
626.106 Prejuízo do exercício
(134.632)
(134.632)
(13.401)
(148.033)
Aplicações financeiras
760.816
309.831 Redução de capital, conforme AGE de 09/05/2019
(500)
(500)
(500)
Contas a receber, líquido
- 1.743.233
983.898 Efeito na conversão das demostrações financeiras de controlada indiEstoque
357.800
104.638
reta do exterior e CPC42/IAS29 - Hiperinflação de controlada indireta
(75.972)
(75.972)
(26.314)
(102.286)
Créditos tributários
13.155
25.078
273.190
251.633 Perda de investimento em controladas
(20.024)
(20.024)
21.110
1.086
Dividendos a receber
66.948
132.067
- Juros sobre capital próprio
(45.383)
(45.383)
Despesas antecipadas
12.178
7.178 Saldo em 31/12/2019
1.273.863
(634.965)
(167.562) (2.517.578) (2.046.242)
586.263
(1.459.979)
Instrumentos financeiros derivativos
26.201
- Prejuízo do exercício
(184.496)
(184.496)
(99.916)
(284.412)
Opção de compra obtida de acionistas não
Redução de capital, conforme AGE de 16/09/2020
(50.000)
(50.000)
(50.000)
controladores
6.147
- Efeito na conversão de demonstrações financeiras de controlada indiOutros créditos
3.050
6.100
293.904
79.554
reta do exterior e CPC42/IAS29 - Hiperinflação de controlada indireta
12.021
12.021
12.617
24.638
Ativo não circulante
748.520
961.005 7.500.573 4.988.983 Transação de acionistas
(78.021)
(78.021)
601.468
523.447
Realizável a longo prazo
3.050
665.042
370.217 Juros sobre capital próprio
(70.249)
(70.249)
Contas a receber, líquido
2.653
7.159 Saldo em 31/12/2020
1.223.863
(634.965)
(233.562) (2.702.074) (2.346.738)
1.030.183
(1.316.555)
Ativo fiscal diferido
448.790
224.385
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
Demonstrações de resultados em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
Despesas antecipadas
607
184
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Depósitos judiciais
100.303
84.201
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Tributos a recuperar
20.275
(184.496) (134.632) (284.412) (148.033)
- 7.039.331 4.365.523 Prejuízo líquido do exercício
Aplicações financeiras
130 Receita operacional, líquida
- (5.283.623) (2.818.516) Ajustes para:
Aplicações financeiras vinculadas
38.505
41.364 Custo dos serviços prestados
- 804.555 532.699
- 1.755.708 1.547.007 Depreciação e amortização
Instrumentos financeiros derivativos
39.203
- Lucro bruto
Constituição e atualização de contingências
40.997
64.945
(Despesas)
receitas
operacionais
Opção de compra obtida de acionistas não
(84.953) (17.800)
(6.751) (27.450) (1.680.267) (1.253.942) Impostos correntes e diferidos
controladores
1.322
- Administrativas
Atualização
de
juros
e
variação
cambial
de
empréstimos
95.885
194.422
409.794
360.909
Outras
receitas/(despesas)
operacionais
195
(767)
45.582
(1.044)
Outros créditos
3.050
13.384
12.794
(57.345)
(6.556) (28.217) (1.634.685) (1.254.986) Resultado de instrumentos financeiros derivativos
Investimentos
748.520
957.955
4.332
5.570
Baixa residual de ativos imobilizados e intangíveis
12.248
6.737
Imobilizado, líquido
- 2.627.121 1.299.959 (Prejuízo) lucro antes das despesas financeiras
(87.863) 109.478
(6.556) (28.217) 121.023
292.021 Atualização de plano de opções
Direito de uso
- 1.384.934
888.042 líquidas, equivalência patrimonial e impostos
Resultado de equivalência patrimonial
73.544 (91.724)
Intangível
- 2.819.144 2.425.195 Resultado financeiro, líquido
(9.568)
(2.800)
4.406
2.383
180.711
92.657 Provisão para crédito de liquidação duvidosa
748.520
957.955 6.835.531 4.618.766 Receitas financeiras
Provisão
para
glosas
2.658
12.198
Despesas
financeiras
(108.802)
(200.522)
(671.099)
(550.511)
Total do ativo
944.307 1.182.521 11.840.283 7.351.821
(104.396) (198.139) (490.388) (457.854) Atualização de juros e variação cambial de aplicações
Passivo circulante
3.291.045
32.103 6.237.211 1.468.920
(15.392) (17.298)
(73.544) 91.724
- financeiras
Fornecedores
893.175
393.650 Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para perda de contas a receber de venda
Prejuízo
antes
do
imposto
de
renda
e
da
contriEmpréstimos e financiamentos
200.194
75.549
de
participação
societária
(14.315)
buição
social
(184.496)
(134.632)
(369.365)
(165.833)
Debêntures
3.284.842
- 3.430.562
152.589
(902)
84.953
17.800 Atualização de depósito judiciais
Tributos a recolher
6.203
27.126
181.494
105.806 Tributos sobre o lucro
Provisão
para
perda
de
estoques
19.422
23.088
Prejuízo
líquido
do
exercício
(184.496)
(134.632)
(284.412)
(148.033)
Impostos renda e contribuição social a pagar
19.210
38.741
Atualização
de
créditos
tributários
(266)
(265)
Prejuízo
líquido
atribuído
aos
acionistas:
Obrigações com pessoal
495.668
226.736
- 129.239
91.744
(184.496) (134.632) (184.496) (134.632) Juros sobre arrendamento mercantil - IFRS 16
Parcelamento de tributos
23.150
4.994 Controladores
Aumento
de
contas
a
receber
(124.391)
(160.695)
Não
controladores
(99.916)
(13.401)
Contas a pagar por aquisições de controladas
4.977
121.408
109.088
- (200.875) (40.701)
(184.496) (134.632) (284.412) (148.033) Aumento de estoques
Dividendos a pagar
167.242
52.869
14.973 (19.599) (18.555) 14.788
(0,15)
(0,11)
- Redução (aumento) em outros ativos circulantes
Instrumentos financeiros derivativos
1.856
- Prejuízo por ação ordinária - básico (em R$)
Redução
(aumento)
em
outros
ativos
não
circulantes
3.050
6.101
(16.576)
5.177
Quantidade
de
ações
básico
(em
milhares)
1.258.535
1.274.924
Passivos de arrendamentos
427.238
127.160
Aumento (redução) em fornecedores
- 219.514
(1.038)
Demonstrações de resultados abrangentes em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
Pagamento baseado em ações
32.581
150.773
Aumento
(redução)
do
contas
a
pagar
e
provisões
(20.660)
27.206
124.627
(130.364)
Controladora
Consolidado
Opção de venda concedida a acionistas não
(83.979)
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 Pagamento do plano de opções
controladores
33.768
(33.387) (20.182)
(184.496) (134.632) (284.412) (148.033) Imposto de renda e contribuição social pagos
Outros débitos
209.665
30.965 Prejuízo líquido do exercício
Fluxo
de
caixa
(usados
nas)
proveniente
Efeito
na
conversão
das
demonstrações
financeiPassivo não circulante
- 3.196.660 6.919.627 7.342.880
das atividades operacionais
(17.704) (18.492) 745.758 667.370
Empréstimos e financiamentos
- 1.001.621
40.244 ras de controlada indireta do exterior e CPC 42 /
12.021 (75.972) 12.021 (75.972) Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Debêntures
- 3.188.865 3.991.288 5.752.262 IAS 29 - Hiperinflação de controlada indireta
Aquisição
de
ativo
imobilizado
- (553.669) (410.154)
(172.475) (210.604) (272.391) (224.005)
Parcelamento de tributos
61.926
11.538 Resultado abrangente total
Aquisição de ativo intangível
- (202.064) (94.595)
Passivo fiscal diferido
134.273
147.995 Resultado abrangente atribuído aos acionistas:
Aquisição
de
ações
de
acionista
não
controlador
(10.000)
Controladores
(172.475) (210.604) (172.475) (210.604)
Provisão para contingências
201.418
140.580
Aumento
de
capital
em
controladas
(90.368)
Não
controladores
(99.916)
(13.401)
Contas a pagar por aquisições de controladas
415.395
299.620
Dividendos
e
juros
sobre
capital
próprio
recebidos
(172.475) (210.604) (272.391) (224.005)
Fornecedores
15.461
23.264
de
controladas
132.067
138.768
Instrumentos financeiros derivativos
5.603
- determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Os itens significati88.910
Passivos de arrendamentos
- 1.058.275
788.265 vos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de Recebimento pela venda de ativo imobilizado
Caixa
e
equivalente
de
caixa
de
controladas
Pagamento baseado em ações
7.181
60.831 sua recuperabilidade nas operações, as estimativas do valor recuperável dos terrenos e edificações,
adquiridas
controle
comum
566.705
Provisão para patrimônio líquido negativo
7.795
- análise do risco de crédito para determinação das perdas estimadas com créditos de liquidação duviAquisição de controlada menos caixa líquido
(1.244) (206.724) (308.314)
Opção de venda concedida a acionistas não
dosa, assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para Aplicações financeiras
(2.849.886)
(959.601)
controladores
5.691
- as demandas judiciais e administrativas; (iii) A liquidação das transações envolvendo essas estima- 2.415.525 1.199.507
Outros débitos
21.495
78.281 tivas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido Resgate de aplicações financeiras
48.542
Patrimônio líquido
(2.346.738) (2.046.242) (1.316.555) (1.459.979) ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Sociedade revisa suas estimativas Venda de participação societária
Adiantamento
para
aquisição
de
controlada
(200.000)
Capital social
1.223.863 1.273.863 1.223.863 1.273.863 e premissas, pelo menos anualmente; (iv) As demonstrações financeiras, individuais e consolidaFluxo
de
caixa
proveniente
das
(usado
nas)
Reservas de capital
(634.965) (634.965) (634.965) (634.965) das, foram preparadas utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização
atividades
de
investimentos
122.067
47.156
(941.203)
(524.615)
Prejuízo acumulado
(2.702.074) (2.517.578) (2.702.074) (2.517.578) de certos instrumentos financeiros ativos e passivos, os quais são mensurados pelo valor justo; (v)
Ajustes de avaliação patrimonial
(233.562) (167.562) (233.562) (167.562) O ágio resultante da aquisição de controladas é incluído nos ativos intangíveis nas demonstrações Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
- 1.761.942 914.561
Participação de acionistas não controladores
- 1.030.183
586.263 financeiras consolidadas. Na data de aquisição, o custo da aquisição é considerado pelo preço de Empréstimos tomados e debêntures
- (516.385) (612.468)
Total do passivo e patrimônio líquido
944.307 1.182.521 11.840.283 7.351.821 compra, representa o valor justo de ativos e passivos assumidos ou incorridos, e incluindo qualquer Pagamento de empréstimos e debêntures
Juros pagos sobre empréstimos e debêntures
- (142.063) (194.764)
Notas Explicativas
custo relacionado a pagamento adicional contingente ou diferido. Custos relativos à transação são Pagamento de instrumentos financeiros derivativos
(40.187)
72.897
1. Informações sobre a Sociedade: A Cromossomo Participações III S.A., (“Companhia”) é uma reconhecidos no resultado, quando incorridos. O custo de aquisição é alocado aos ativos adquiridos, Recebimento de instrumentos financeiros derivativos
passivos
e
passivos
contingentes
assumidos
baseados
em
seus
respectivos
valores
justos,
incluindo
Dividendos
e
juros
sobre
o
capital
próprio
pagos
(72.383)
sociedade anônima de capital nacional fechado com sede social na Cidade e Estado de São Paulo,
283
localizada na Rua Joaquim Floriano, nº 413, conj. 112, Parte B, Itaim Bibi, CEP 04534-011, cuja fi- ativos e passivos que não estavam anteriormente reconhecidos no balanço patrimonial da entidade Aumento de capital
adquirida,
como,
por
exemplo,
ativos
intangíveis
como
marca
e
contratos.
O
ágio
é
gerado
quando
o
Redução
de
capital
(50.000)
(500)
(50.000)
(500)
nalidade é a participação no capital de outras sociedades, no Brasil ou no exterior, na qualidade de
- (127.010)
quotista ou acionista. Em 20 de janeiro de 2014 a Companhia passou a ser controladora direta da custo da aquisição é superior ao valor dos ativos líquidos identificáveis mensurados ao valor justo. Os Aquisição NCI
- (126.465)
Cromossomo Participações II S.A. Em 10 de fevereiro de 2014 a Cromossomo Participações II S.A., montantes finais da combinação de negócios são mensurados em até um ano da data da aquisição; Aquisição de controladas – pagamentos
- (325.049) (198.355)
adquiriu o controle da Diagnósticos da América S.A. (DASA). Em 20 de dezembro de 2017 a Diag- (vi) Os instrumentos financeiros podem ser classificados como ativo ou passivo financeiro a valor Pagamento de arrendamento mercantil - IFRS 16
justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento e Fluxo de Caixa (usado nas) proveniente das
nóstico da América S.A. (DASA) celebrou a incorporação reversa de sua controladora Cromossomo disponíveis para venda ou passivos financeiros ao custo amortizado, conforme a situação. A Compaatividades de financiamentos
(50.000)
(500) 435.580
(91.526)
Participações II S.A., pela totalidade do patrimônio líquido da CROMO II, a valor contábil, passando nhia determina a classificação dos seus instrumentos financeiros no momento do seu reconhecimen- Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
54.363 28.164 240.135
51.229
a ser controlada pela Cromossomo Participações III S.A. 2. Políticas contábeis: (i) As demonstrações to inicial, quando ele se torna parte de disposições contratuais; (vii) As demonstrações financeiras, Demonstração do aumento do caixa
financeiras, individuais e consolidadas, encerradas em 31 de dezembro de 2020, foram preparadas individuais e consolidadas, encerradas em 31 de dezembro de 2020, estão apresentadas em milhares e equivalentes de caixa
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária e de reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações apresentadas em mi- No início do exercício
58.271 30.107 626.106 574.877
os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo CPC, que estão em conformidade lhares de reais foram arredondadas para o milhar mais próximo possível, exceto quando indicado de No fim do exercício
112.634 58.271 866.241 626.106
com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standard - IFRS) outra forma. 3. Relatório dos auditores independentes: As demonstrações financeiras, individuais e
54.363 28.164 240.135
51.229
emitidas pelo Comitê de Normas Contábeis Internacionais (International Accounting Standards Bo- consolidadas, encerradas em 31 de dezembro de 2020, foram auditadas por KPMG Auditores IndePedro de Godoy Bueno – Presidente
ard - IASB); (ii) As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras pendentes, CRC 2SP014428/O-6, e a versão completa encontra-se disponível na sede da Companhia
Claudete Correa – Diretora Executiva
foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para para a apreciação.
Talita Ferreira Verdan – Contadora -CRC RJ-097129/O-0 “S” SP

