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Fed descarta mudanças 
na política monetária
Inflação e emprego movimentaram especuladores

O Federal Reserve dos 
EUA precisa ver “mui-
tos mais meses” antes 

de considerar mudanças em sua 
política monetária, disse o mem-
bro do Conselho do Fed Christo-
pher Waller, na conferência anual 
do Centro de Interdependência 
Global, nesta quinta-feira.

“Precisamos ver mais dados an-
tes de termos uma imagem clara 
se fizemos um progresso substan-
cial em direção às nossas metas”, 
disse Waller, segundo a agência 
de notícias Xinhua. “Agora é ho-
ra de sermos banqueiros centrais 
pacientes e obstinados, e não 
nos deixar enganar por surpresas 
temporárias de dados”, comple-
tou Waller, esperando que o Fed 
mantenha uma política por algum 
tempo.

Na sexta-feira da semana passa-
da, o Departamento do Trabalho 
informou que os empregadores 
dos EUA criaram 266 mil empre-

gos em abril, muito menos do que 
as estimativas dos economistas de 
1 milhão de novos empregos, com 
a taxa de desemprego pouco alte-
rada em 6,1%.

Os pedidos iniciais de auxílio-
-desemprego ficaram em 473 mil 
na semana encerrada em 8 de 
maio, uma redução de 34 mil em 
relação ao nível revisado da sema-
na anterior, informou o Departa-
mento do Trabalho nesta quinta-
-feira.

Outros números que alvo-
roçaram o mercado financeiro 
foram os relativos aos preços 
ao consumidor em abril, divul-
gados nesta quarta-feira. O IPC 
aumentou 0,8% em relação ao 
mês anterior e 4,2% em relação 
ao ano anterior. É o maior cres-
cimento em 12 meses desde os 
4,9% no período encerrado em 
setembro de 2008.

“Apesar do relatório de infla-
ção do IPC inesperadamente al-

to ontem [quarta], os fatores que 
colocam pressão para cima sobre 
a inflação são temporários, e uma 
política monetária acomodatícia 
continua a ter um papel importan-
te a desempenhar no apoio à recu-
peração”, disse Waller, esperando 
que a inflação retorne à meta do 
Fed de inflação de longo prazo, 
em 2%.

O Fed mantém suas taxas de 
juros de referência próximas a 
zero, enquanto continua seu pro-
grama de compra de ativos ao 
ritmo atual de US$ 120 bilhões 
por mês até que a recuperação 
econômica faça um progresso 
substancial.

As ações subiram no mercado 
norte-americano nesta quinta-
-feira, recuperando algumas das 
perdas sofridas na sessão do dia 
anterior. O Dow Jones Industrial 
Average subiu 1,29%. O S&P 500 
avanço 1,22%. O Nasdaq Com-
posite aumentou 0,72%.

Afrouxar 
licenciamento 
afetará imagem 
do Brasil

A Câmara dos Deputados con-
cluiu nesta quinta-feira a votação 
de proposta que altera proce-
dimentos para o licenciamento 
ambiental no País (Projeto de Lei 
3729/04). O texto segue agora 
para análise do Senado. A versão 
final do parecer do relator em Ple-
nário, deputado Neri Geller (PP-
-MT), aprovada na quarta-feira, 
não sofreu alterações. Foram re-
jeitadas todas as tentativas dos 
partidos para mudar o texto.

Parlamentares contrários tenta-
ram mostrar o estrago que “pas-
sar a boiada” trará à imagem do 
Brasil. “Qualquer benefício com 
o novo licenciamento ambiental 
será imensamente superado pelo 
prejuízo de imagem causado pela 
aprovação célere desse projeto”, 
ressaltou o deputado Enrico Mi-
sasi (PV-SP).

“Esta proposta deverá trazer 
segurança jurídica e destravar 
grande parte dos investimentos 
no Brasil, prestando grande servi-
ço”, discordou o deputado Zé Sil-
va (Solidariedade-MG). O projeto 
reduz a necessidade de obtenção 
de licenciamento ambiental.

Atividade 
econômica 
recua 1,59% 
em março

A atividade econômica no país 
registrou crescimento de 2,3%, no 
primeiro trimestre deste ano, con-
forme apurou o Índice de Ativida-
de Econômica do Banco Central 
(IBC-Br). A comparação é com os 
últimos três meses de 2020, e os 
dados são da série dessazonaliza-
da (ajustado para o período).

Em março, o IBC-Br recuou 
1,59% na comparação com fe-
vereiro de 2021. O índice ficou 
em 140,16 pontos em março, 
ante 142,43 pontos registrados 
no mês precedente. A retração 
se dá após um período de 10 al-
tas seguidas.

Segundo o Banco Central, na 
comparação com o primeiro tri-
mestre do ano passado, a expan-
são ficou em 2,27% (dados sem 
ajustes). No acumulado de 12 
meses, o indicador, por sua vez, 
apresentou queda de 3,37%, sem 
o ajuste. O IBC-Br procura an-
tecipar o Produto Interno Bruto 
(PIB), que é calculado pelo IBGE.

Petrobras 
anuncia lucro 
de R$ 1,2 bi
no 1º trimestre

A Petrobras encerrou o primei-
ro trimestre do ano com lucro lí-
quido de R$ 1,2 bilhão, equivalen-
tes a US$ 200 milhões. No mesmo 
período de 2020, a estatal regis-
trou prejuízo de R$ 48,5 bilhões 
por conta das baixas contábeis 
devido aos efeitos da retração da 
economia e do consumo de com-
bustíveis.

Na comparação com os últi-
mos três meses do ano passado, 
o lucro subiu 4,1%. O primeiro 
trimestre de 2021 foi impacta-
do positivamente pelo aumento 
do preço do petróleo (brent) e 
menores despesas operacionais 
recorrentes.

“A Petrobras apresentou um 
sólido resultado. Superamos, 
nesse período, os desafios dessa 
complexa conjuntura, com segu-
rança, progressividade das ações 
e respeito ao meio ambiente, 
aos acionistas e à sociedade em 
geral, gerando expressivo valor 
para a companhia”, disse o pre-
sidente da Petrobras, Joaquim 
Silva e Luna.

Houve impacto não-caixa de R$ 
18,7 bilhões da desvalorização do 
real em relação ao dólar entre de-
zembro de 2020 e março de 2021. 
A companhia aumentou em 19% 
o pagamento de participação go-
vernamental. Foi registrada uma 
melhora do Ebitda recorrente em 
relação ao trimestre anterior, com 
aumento de 36%, para R$ 47,8 bi-
lhões.

A geração de caixa expressiva 
ficou em R$ 31,1 bilhões (fluxo de 
caixa livre positivo) e a entrada de 
caixa referente à venda de ativos 
somou R$ 1,1 bilhão.

STF: exclusão do ICMS vale a partir de 
2017 e incide sobre valor da nota fiscal

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) encerrou 
nesta quinta-feira o jul-

gamento que excluiu o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) da base de 
cálculo para cobrança do PIS e 
da Cofins. Por maioria, os minis-
tros seguiram o voto da relatora 
Cármen Lúcia e entenderam que 
os efeitos da decisão produzem 

efeitos jurídicos a partir de 15 de 
março de 2017, data na qual o 
plenário considerou que é ilegal 
a incidência.

A exclusão deverá ser aplica-
da ao valor destacado na nota 
fiscal, o que beneficiará os con-
tribuintes. O ICMS destacado é 
aquele indicado na nota fiscal, 
enquanto o ICMS recolhido é 
o imposto efetivamente pago, 

após descontados os créditos 
permitidos. Em geral, o destaca-
do é superior.

Em 2017, a Corte definira o 
conceito de faturamento. Para o 
Supremo, faturamento é o patri-
mônio adquirido pelas empresas 
com as vendas, excluindo-se os 
impostos, não podendo ser con-
siderado como ingresso definitivo 
na receita bruta.

Maioria dos ministros seguiu voto da relatora Cármen Lúcia

Nelson Jr./SCO-STF
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Filiado à

Por Paulo Alonso

Em plena forma, 
cheia de vitalidade, 
alegre como sem-

pre e generosa com todos 
que a cercam, a atriz Betty 
Faria continua esbanjando 
charme e elegância e está 
comemorando 80 anos de 
vida e 60 anos de carreira. 
Cheia de planos e desejos, 
a artista diz que é saudável 
por não mais fumar um ci-
garro sequer e que sua alma 
quer muito rock n’roll. Sím-
bolo sexual nas décadas de 
70 e 80, ela viveu por anos 
no imaginário dos homens, 
já que, no auge da sua be-
leza, protagonizou belos 
ensaios nus, para a Playboy. 
Vários dos seus papéis, vi-
vidos no cinema e na tele-
visão, encarnaram mulheres 
sedutoras.

Filha única de Elza da 
Silva Faria e do general do 
Exército Marçal Moura de 
Faria, Betty, moradora do 
Leblon, é mãe da também 
atriz Alexandra Marzo, do 
casamento com o saudoso 
ator Claudio Marzo, e de 
João de Faria Daniel, da 
união com o diretor Daniel 
Filho. Solteira há tempos, 
segue solitária, sem sofrer 
resquícios da solidão, pois 
sabe preencher seu tempo 
com bons livros, filmes os 
quais assiste com assiduida-
de, muita música e, quando 
a pandemia permite, mer-
gulhos no mar. A ginástica, 
sobretudo a dança, estão à 
margem nesse momento, 
por conta do coronavírus. 
Ela, ainda, vem se dedican-
do à reciclagem das línguas 
estrangeiras.

Versátil e disciplinada, 
Betty tem seu lugar no pan-
teão das grandes atrizes 
brasileiras, ao lado de uma 
constelação de grandes es-
trelas, dentre elas, como 
Fernanda Montenegro, 
Laura Cardoso, Nathalia do 
Valle, Regina Duarte, So-
nia Braga, Gloria Menezes, 
Nathalia Thimberg, Marilia 
Pera, Suzana Vieira, Vera 
Fisher e Glória Pires.

Apaixonada por balé 
clássico desde pequena e 
sempre incentivada pela 
mãe, Betty estudou com 
Marie Makarova, Pierre 
Kleimou e Eugênia Feo-

dorova. Depois partiu para 
o balé moderno, com Ni-
na Verchinina, e para o ja-
zz, com Jennie Dall e Jo Jo 
Smith. No começo, não foi 
muito bem aceita no teatro, 
pois era conhecida como 
aquela moça que dançava. 
Precisou mostrar talento e 
estudar com afinco drama-
turgia para conquistar o seu 
lugar na carreira.

Como bailarina, estreou 
na Globo o musical Dick e 
Betty 17, com o veterano Di-
ck Farney, e Alô, Dolly, am-
bos produzidos pela dupla 
Luís Carlos Miele e Ronaldo 
Bôscoli, e do seriado TNT, 
produzido e dirigido por 
Haroldo Costa. Já a estreia 
como atriz se deu na TV 
Rio, na novela Acorrentados 
(1969), de Janete Clair, com 
direção de Daniel Filho.

Contratada pela Globo, 
nesse mesmo ano, atuou em 
A Última Valsa, de Glória 
Magadan, e acabou estou-
rando como grande estrela 
da televisão, nos anos 1970.

Logo em seguida, traba-
lhou em A Rosa Rebelde e 
Véu de Noiva, ambas de Ja-
nete Clair, com direção de 
Daniel Filho. Véu de Noiva 
foi a primeira novela con-
temporânea da Globo, mar-
cando o fim da era Glória 
Magadan. Na trama, Betty 
era Irene, que tentava impe-
dir a união do par românti-
co vivido por Cláudio Mar-
zo, seu marido na realidade, 
e Regina Duarte. Esteve em 
outras novelas da autora, 
como O Homem que Deve 
Morrer (1971), Pecado Capital 
(1975) e Duas Vidas (1976).

Também com Dias Go-
mes, Betty fez novelas me-
moráveis. Viveu a assaltante 
Lazinha Chave de Cadeia, 
em O Espigão (1974), papel 
que lhe rendeu o prêmio de 
melhor atriz da Associação 
Paulista de Críticos de Arte.

A década de 1970 foi in-
tensa para a atriz. Além de 
novelas de Janete e Dias 
Gomes, atuou também 
em Pigmalião 70 (1970), de 
Vicente Sesso; A Próxima 
Atração (1970), primeira no-
vela de Walther Negrão, na 
Globo; em Bofe (1972), de 
Bráulio Pedroso; e em Cava-
lo de Aço (1973), também de 
Walther Negrão.

Mesmo com tantos pa-

péis em novelas, Betty, que 
não se considera uma atriz, 
mas uma artista, jamais dei-
xou de encarar desafios. No 
final da década de 1970, par-
ticipou do programa mu-
sical Brasil Pandeiro (1978), 
dirigido por Augusto César 
Vannucci, e que apresenta-
va esquetes de humor inter-
calados com números musi-
cais, bem ao estilo do teatro 
de revista.

Em 1979, participou do 
filme Bye, Bye, Brasil, de Cacá 
Diegues, um marco do cine-
ma nacional que concorreu 
no Festival de Cannes, de 
1980. Ainda em 1980, par-
ticipou do seriado Plantão de 
Polícia, no papel da persona-
gem principal do episódio 
A História de Lili Carabina, 
de Aguinaldo Silva.

Depois de interpretar a 
professora de dança Joana 
Lobato, em Baila Comigo 
(1981), de Manoel Carlos, 
Betty voltou a trabalhar 
com Aguinaldo Silva. Em 
1983, foram dois especiais 
e uma minissérie assinados 
pelo autor: Adeus, Marido 
Meu e Hora do Carrasco e a 
minissérie Bandidos da Fa-
lange.

Em 1984, uma obra 
de Aguinaldo, agora com 
Gloria Perez, fez sucesso 
em Partido Alto, vivendo 
a porta-bandeira Jussara, 
protegida do bicheiro Célio 
Cruz (Raul Cortez). Nes-
se mesmo ano, a atriz vol-
tou às novelas como Lígia, 
de Água Viva, de Gilberto 
Braga. Em 1986, trabalharia 
em outra trama de sucesso 
de Gilberto Braga, que con-
quistou o público nacional, 
como Glória, da minissérie 
Anos Dourados.

Em 1989, Betty atuou em 
duas novelas seguidas no 
mesmo horário, o que rara-
mente acontecia na Globo: 
em O Salvador da Pátria, de 
Lauro César Muniz, no pa-
pel da determinada Marina 
Sintra, e em Tieta, adap-
tada por Aguinaldo Silva 
do livro de Jorge Amado. 
Na adaptação, Betty viveu 
a personagem-título. O 

sucesso de Tieta ultrapas-
sou as fronteiras do país e 
atravessou os tempos. Em 
2020, quando foi lançada 
no Globoplay, chegou ao 5º 
lugar no ranking de audiên-
cia do serviço de streaming.

Ela esteve presente nas 
tramas de A Indomada 
(1997), Suave Veneno (1999) 
e Duas Caras (2007), além 
de O Campeão (1996), escrita 
por Aguinaldo, para a TV 
Bandeirantes.

Com Gloria Perez, a atriz 
viveu personagens marcan-
tes. Interpretou a submis-
sa Antônia, em De Corpo e 
Alma (1992), e integrou o 
elenco de América (2005), 
interpretando a vilã Djanira 
Pimenta. Depois interpre-
tar Madalena em Boogie Oo-
gie (2014), de Rui Vilhena, a 
atriz conquistou o público 
com a personagem Elvira, 
em Força do Querer (2017). 
Viveu magistralmente a ca-
fetina Hanna, na minissérie 
indicada do Emmy Interna-
cional Se Eu Fechar os Olhos 
Agora (2018), baseada na 
obra de Edney Silvestre e 
escrita por Ricardo Linha-
res.

Entre o final dos anos 
1990 e o início dos anos 
2000, Betty se dedicou a 
projetos fora da Globo, o 
que não a impediu atuar em 
várias produções na emis-
sora. Esteve na minissérie 
Incidente em Antares (1994), 
adaptada por Nelson Na-
dotti e Charles Peixoto da 
obra de Érico Veríssimo, 
no papel de uma prostitu-
ta decadente; participou de 
episódios em seriados de 
humor, como Sai de Baixo, 
A Grande Família e Sob Nova 
Direção; e viveu a Laura em 
Pé na Jaca (2006), de Carlos 
Lombardi. Em 2012, o que 
seria apenas uma participa-
ção em Avenida Brasil, como 
Pilar, acabou sendo integra-
da à trama e ficou até o final 
da novela.

Betty voltou a ganhar 
novamente o público co-
mo Cornélia de A Dona do 
Pedaço (2019), de Walcyr 
Carrasco. No ano passado, 
quando a pandemia da Co-
vid-19 fez com que a Globo 
interrompesse a produção 
das novelas e programas 
de entretenimento, a atriz 
fez uma participação como 

ela mesma, ao lado de Ary 
Fontoura, em Salve-se Quem 
Puder, de Daniel Ortiz.

Fora da televisão, Betty 
acumulou numerosos su-
cessos de público, de crítica 
e de bilheteria. Dentre eles, 
A estrela sobe (1974), Bye Bye 
Brasil (1979), de Cacá Die-
gues, que concorreu em 
Cannes, e o filme Anjos do 
Arrabalde (1986), de Carlos 
Reichenbach, que lhe ren-
deu o Prêmio de Melhor 
Atriz no Festival de Grama-
do, de 1987.

A atriz também partici-
pou dos filmes Um Trem 
para as Estrelas (1987), de 
Cacá Diegues; Lili Carabina, 
A Estrela do Crime (1988), 
de Lui Farias; e Romance da 
Empregada (1988), de Bruno 
Barreto. Por esse último, ga-
nhou os prêmios de melhor 
atriz nos festivas de Huelva 
(Espanha) e Cuba.

Sua passagem pelo ci-
nema inclui ainda O Beijo 
(1963), de Flávio Tam-
bellini; Amor e Desamor 
(1965), de Gerson Tava-
res; Na Onda de Iê-Iê-Iê 
(1966), de J.B. Tanko; A 
Lei do Cão (1967) e As Setes 
Faces de um Cafajeste (1968), 
ambos de Jece Valadão; 
Piranhas do Asfalto (1970), 
de Neville de Almeida; Os 
Monstros do Babaloo (1970), 
de Eliseu Visconti; A Es-
trela Sobe (1974), de Bruno 
Barreto, pelo qual Betty 
Faria ganhou o Prêmio Air 
France de Melhor Atriz; 
O Casal (1975), de Daniel 
Filho; O Cortiço (1978), 
de Francisco Ramalho Jr.; 
O Bom Burguês (1983), de 
Oswaldo Caldeira; Jubiabá 
(1985), de Nelson Pereira 
dos Santos, no qual Betty 
Faria foi também a produ-
tora-executiva; Perfume de 
Gardênia (1991), de Gui-
lherme de Almeida Prado, 
pelo qual ganhou o Prêmio 
de Melhor Atriz Coadju-
vante no Festival de Bra-
sília; For All, O Trampolim 
da Vitória (1996), de Lu-
ís Carlos Lacerda e Buza 
Ferraz, que rendeu à atriz 
o Prêmio de Melhor Atriz 
no Festival de Punta Del 
Este; Sexo, Amor e Traição 
(2003), de Jorge Fernando; 
Chega de Saudade (2007), de 
Laís Bodanzky; e Casa da 
Mãe Joana 2 (2013), de Hu-

go Carvana.
No teatro, Betty partici-

pou de trabalhos, estudos 
de peças e oficinas de ator 
nos anos 1960. Em 1965, 
estreou no teatro como 
atriz na peça Os Inocentes do 
Leblon, de Barrilet Gredy, 
dirigida por Antonio Cabo. 
Em 1966, atuou em Pequenos 
Burgueses, de Máximo Gorki, 
encenada pelo Grupo Ofi-
cina, dirigida por José Celso 
Martinez Correa. Ainda em 
1966, fundou, junto com 
Cláudio Marzo e Antônio 
Pedro, o Teatro Carioca de 
Arte. A companhia chegou 
a encenar as peças O Bravo 
Soldado Schweik, de Juroslav 
Hasek, e A Falsa Criada, de 
Marivaux, ambas em 1967.

Ela trabalhou também 
em João, Amor e Maria 
(1966), dirigida por Kleber 
Santos; Calabar (1973), pe-
ça de Chico Buarque e Ruy 
Guerra, que foi censura-
da na véspera da estreia; 
Putz (1976), dirigida por 
Osmar Rodrigues Cruz; 
Amor Vagabundo (1982), 
com direção de Domingos 
Oliveira; Camaleoa (1994), 
dirigida por Marília Pê-
ra; e Um Caso de Vida ou 
Morte (1998), peça de Da-
vid Mamet, Elaine May e 
Woody Allen, dirigida por 
Flávio Marinho e Gilberto 
Gawronski; o monólogo 
Shirley Valentine (2009), do 
original da inglesa Pauline 
Collins, dirigido por Gui-
lherme Leme; e A Atriz 
(2015), comédia de Peter 
Quilter, produzida por 
Marcus Montenegro.

Betty Faria é uma atriz de 
talento múltiplo e, mesmo 
com a chegada aos 80 anos, 
continua a encantar o Brasil 
com seu charme, alegria e 
dignificando principalmen-
te a arte de bem representar 
no cinema, no teatro e na 
televisão. Ao comemorar 
suas oito décadas de vida 
e seis décadas de atuação, 
merece continuar receben-
do os nossos mais entusias-
mados aplausos e desejos 
para que possa, com sua vi-
talidade, continuar a fazer a 
alegria dos brasileiros, com 
suas brilhantes e densas in-
terpretações.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 

Universidade Santa Úrsula.
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Seis décadas de 
atuação de uma 
atriz que merece 

aplausos

Betty Faria chega aos 80 anos esbanjando charme e talento
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Bayard Do 
Coutto Boiteux

Remédio de UTI com 
preço exorbitante

O medicamento Atracurio 5 ml, usado em UTI, em 
virtude da Covid foi vendido para um hospital no 

Rio por R$ 121. Ele custava apenas R$ 23. E, pasmem, 
o lote tem a validade de outubro do presente ano, o que 
significa que foi fabricado há mais de 2 anos. Socorro!

Semana da lusofonia 
comemorada em Lisboa

O Centro Cultural Cabo Verde, em Lisboa, sedia, a par-
tir de 15 de maio, para comemorar o Dia da Língua Por-
tuguesa, a exposição coletiva Arte na Lusofonia. Entre os 
artistas de vários países, está o brasileiro Felipe Barbosa.

Philippe Seigle eternizado  
no Rio de Janeiro

O pintor francês Philippe Seigle tem agora um de seus 
quadros no Museu do Artesanato, em Petrópolis. A doa-
ção, feita por um amigo do artista, foi muito bem recebida 
pelo diretor do museu, Cocco Barçante, que estreia em 30 
de junho a exposição Territórios Afetivos no Centro Cultural 
dos Correios, no Rio de Janeiro.

Pesquisa em Foco

Estudo da Universidade do Colorado, nos EUA, que 
analisou amostras de saliva de 72 mil estudantes durante 
cinco meses revela que 2% dos infectados com Co-
vid-19 concentram 90% da carga viral da enfermidade. 
Os “supertransmissores”, como são denominados pelos 
pesquisadores, englobam sintomáticos, assintomáticos e 
pré-sintomáticos.

Desmistificando o sakê

Considerada uma das maiores especialistas em sakê 
no Brasil, Yasmin Yonashiro desmistifica alguns com-
portamentos: “Sal na borda é um ritual brasileiro, com a 
suposição de sorte e prosperidade, acaba trazendo o único 
gosto que não está presente na bebida e não deveria, o 
salgado. O Masu (o copo quadrado) dificulta sentir os 
aromas”. Boas dicas.

Desafio aceito

O ex-jogador de futebol Rico Chermont administra uma 
das maiores agências de marketing do Brasil. A Chermont Br. 
tem no seu portfólio campanhas e eventos para multinacio-
nais, como Michelin, Petrobras, Absolut e Brahma.

Livro em pauta

O ex-jogador de futebol Quissem Belgagem, que teve 
que renunciar a sua carreira de jogador de futebol por 
ser homossexual, acaba de lançar na França o livro Adeus 
minha vergonha. “Quero lutar contra a homofobia num 
meio onde o assunto é ainda tabu”, disse o autor numa 
entrevista a uma TV belga.

MZ Group S.A.
CNPJ nº 11.382.666/0001-78
Demonstrações Financeiras

ADiretoria
Rafael Estrela da Silva

Contador - CRC nº 1SP268703/O-8

Balanços patrimoniais da controladora e consolidado encerrados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)
Ativo Controladora Consolidado
Circulante 2020 2019 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 35.704 68.005 8.319.229 4.008.353
Títulos e valores mobiliários - - 5.281.751 3.275.949
Contas a receber 25.499 48.423 6.359.853 7.087.263
Impostos a recuperar 92.443 89.437 729.552 1.331.613
Despesas antecipadas 478 478 478 478
Outras contas a receber 17.892 593.460 633.156 442.970

Total do ativo circulante 172.015 799.803 21.324.020 16.146.626

Não circulante
Partes relacionadas 2.763.212 2.763.212 3.071.853 2.056.114
Depósitos judiciais - - 316.624 244.391
Outras contas a receber - LP 4.101 1.410.280 1.495.310 1.177.107
Investimentos 19.963.448 12.393.164 - -
Imobilizado líquido - - 763.285 1.215.882
Intangível líquido 8.104 8.104 13.824.900 12.968.963
Direito de Uso  - IFRS 16 - - 1.497.813 4.494.425

Total do ativo não circulante 22.738.865 16.574.760 20.969.785 22.156.882

Total do ativo 22.910.880 17.374.562 42.293.805 38.303.509

Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
Circulante 2020 2019 2020 2019
Fornecedores 11.519 14.329 1.958.130 1.316.487
Empréstimos e financiamentos - - 778.985 48.560
Obrigações trabalhistas e tributárias 3.064 1.660 1.451.228 1.861.808
Partes relacionadas a pagar 2.700.000 - - 79.511
Imposto de renda e contribuição social a recolher 6.221 6.221 1.431.505 53.014
Contas a pagar - - 866.964 780.934
Adiantamento clientes - - 207.235 297.402
Provisão para perdas com investimentos 459.770 452.514 - -
Receita diferida com partes relacionadas - - 2.227.680 2.753.666
Outros passivos - - 51.429 834.077
Arrendamentos financeiros - - 479.096 1.498.142

Total do passivo circulante 3.180.574 474.724 9.452.252 9.523.600
Não circulante
Partes relacionadas a pagar LP 673.065 2.745.459 1.712.405 3.551.599
Provisão para contingências - - 222.425 201.973
Arrendamentos financeiros - - 958.191 2.996.284
Outros passivos não circulantes 4.101 4.101 1.494.857 1.177.108

Total do passivo não circulante 677.166 2.749.560 4.387.877 7.926.964
Patrimônio líquido
Capital social 15.096.000 15.096.000 15.096.000 15.096.000
Reserva de capital 1.391.108 1.425.000 1.391.108 1.425.000
Reserva legal (289.024) 127.566 (289.024) 127.566
Outros resultados abrangentes 7.115.625 4.864.006 7.115.625 4.864.006
Prejuízos acumulados (4.260.568) (7.362.294) (4.260.568) (7.362.294)

Total do patrimônio líquido atribuível aos controladores 19.053.141 14.150.278 19.053.141 14.150.278
Participação dos não controladores - - 9.400.535 6.702.668
Total do patrimônio líquido - - 28.453.676 20.852.946
Total do passivo e patrimônio líquido 22.910.880 17.374.562 42.293.805 38.303.509

As Demonstrações Contábeis na íntegra e o Relatório do Auditor Independente auditado pela RSM Acal 
Auditores Independentes S.S. encontram-se à disposição na sede da Empresa

Advogados defendem  
responsabilização criminal de Moro

O Instituto dos Ad-
vogados Brasi-
leiros (IAB) con-

cluiu que o ex-juiz federal 
Sergio Moro e os integran-
tes da força-tarefa da Lava 
Jato devem ser responsabi-
lizados, nos âmbitos admi-
nistrativo, civil e criminal, 
por violações ao estado 
democrático de direito e à 
ordem constitucional eco-
nômica. De acordo com o 
parecer da Comissão de Di-
reito Constitucional, Sérgio 
Moro e os membroas da 
Lava Jato causaram danos 
à economia, às empresas e 
aos trabalhadores do país.

Conforme parecer da 
Comissão de Direito Penal, 
a operação resultou em gra-
ves violações ao processo 
penal. Os dois pareceres 
foram aprovados pelo Ple-

nário do IAB na sessão or-
dinária virtual desta quarta-
feira (12), conduzida pelo 
1º vice-presidente, Sergio 
Tostes.

“Sob o falso argumento 
de combate à corrupção, 
eles promoveram seletivas 
perseguições, por meio de 
uma perigosa e articulada 
organização que se for-
mou dentro da estrutura 
estatal repressiva e que 
tinha fins políticos par-
ticulares”, afirmaram os 
relatores da Comissão de 
Direito Constitucional, no 
parecer. Ainda de acor-
do com os advogados, “a 
Lava Jato destruiu a ima-
gem da Petrobras, reduziu 
o PIB, destruiu milhões 
de empregos e prejudicou 
consumidores de combus-
tíveis e gás de cozinha”. O 

parecer foi elaborado pelo 
grupo de trabalho forma-
do pelos advogados Jorge 
Folena, Kátia Tavares e 
Antônio Seixas.

O parecer da Comissão 
de Direito Constitucional 
reuniu dados do Depar-
tamento Intersindical de 
Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), 
segundo os quais a Petro-
bras teve perdas de R$ 172 
bilhões. Na sustentação 
oral, Jorge Folena afirmou 
que o dano foi decorren-
te da “drástica redução de 
investimentos na estatal, 
que resultou no desmon-
te do setor de engenharia, 
vital ao desenvolvimento e 
à soberania nacional” No 
parecer, foram citadas de-
cisões recentes do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 

que reconheceram ter ha-
vido violação de leis e da 
Constituição Federal em 
várias práticas e condutas 
dos integrantes da Lava 
Jato.

Os advogados mencio-
naram vários fatos que, se-
gundo eles, caracterizaram 
condutas de violação ao es-
tado democrático de direito. 
Eles citaram, por exemplo, 
a interceptação ilegal de um 
telefone do Palácio do Pla-
nalto, no dia 16 de março de 
2016. A gravação da con-
versa mantida pela então 
presidente da República, 
Dilma Rousseff, com o ex-
presidente Lula, foi seguida 
da autorização, igualmente 
ilegal, dada pelo então titu-
lar da 13ª Vara Federal de 
Curitiba, Sergio Moro, para 
a sua divulgação na mídia.

Pfizer: Governo federal ignorou oferta de vacinas
A Pifzer fez pelo me-

nos cinco ofertas de doses 
da sua vacina ao Brasil, ao 
longo de 2020, ,todas igno-
radas pelo governo federal 
mas o país acabou fechando 
contrato com a farmacêu-
tica norte-americana ape-
nas em 19 de março deste 
ano, no pior momento da 
pandemia no Brasil e com 
a vacinação caminhando a 
passos lentos. As primeiras 
doses da vacina começaram 
a ser aplicdas apenas no iní-
cio de maio.

A revelação foi feita pe-
lo gerente-geral da Pfizer 
para a América Latina, Car-
los Murill, ao depor nesta 
quinta-feira na  CPI da Pan-
demia no Senado, que in-
vestiga as ações e omissões 
do governo federal no com-

bate ao coronavírus. Ele era 
presidente da farmacêutica 
no Brasil na época em que 
a empresa entrou em con-
tato com o governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro para 
oferecer seu imunizante, 
considerado um dos mais 
eficazes do mundo, ainda 
em 2020.

Em sua fala aos sena-
dores, o representante da 
Pfizer afirmou que, no ano 
passado, a companhia fez 
ao menos cinco ofertas de 
doses da vacina ao Brasil, 
todas ignoradas pelo gover-
no federal.

O imunizante da Pfizer, 
desenvolvido em parceria 
com a alemã Biontech, foi 
o primeiro a receber o re-
gistro definitivo da Agên-
cia Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) para uso 
no país, ainda em feverei-
ro. As declarações de Mu-
rillo confirmaram trechos 
do depoimento do ex-se-
cretário de comunicação 
da Presidência da Repúbli-
ca, Fábio Wajngarten, no 
dia anterior.

Segundo Murillo, a pri-
meira proposta da Pfizer 
ao Brasil foi feita em 14 de 
agosto de 2020. A empresa 
ofereceu contratos para a 
compra de 30 milhões ou 
70 milhões de doses da va-
cina. O de 70 milhões con-
sistia em 500 mil doses ain-
da em 2020, 1,5 milhão no 
primeiro trimestre de 2021, 
5 milhões no segundo tri-
mestre, 33 milhões no ter-
ceiro trimestre e 30 milhões 
no quarto.

Depois de uma primeira 
reunião, a farmacêutica pro-
curou o governo outras du-
as vezes ainda em agosto de 
2020, nos dias 18 e 26, com 
propostas semelhantes, mas 
desta vez oferecendo 1,5 
milhão de doses ainda em 
2020. Em todas as ofertas, 
o preço apresentado foi de 
10 dólares por dose, afir-
mou.

Por sua vez, o presiden-
te Jair Bolsonaro afirmou 
que o depoimento do ex-
presidente da Pfizer Carlos 
Murillo colocou um ponto 
final ao que chamou de 
“CPI do Renan”. O man-
datário ainda parabenizou 
o ex-ministro Eduardo Pa-
zuello e a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). 

Petrobras: importância do mercado interno nos resultados 
Os bons resultados apre-

sentados pela Petrobras em 
seu balanço do primeiro 
trimestre deste ano se de-
veram, principalmente, ao 
aumento dos preços dos 
derivados e ao crescimen-
to de seu market share, o 
que reforça a importância 
dos negócios da companhia 
com a venda de derivados 

internamente, sobretudo 
em períodos que não for 
vantajoso alocar sua produ-
ção de petróleo no mercado 
externo.

A avaliação é do coorde-
nador técnico do Instituto 
de Estudos Estratégicos 
de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (Ineep), 
William Nozaki, ao afir-

mar que “a Petrobras abo-
canhou 73,0% do mercado 
de diesel e de gasolina neste 
primeiro trimestre de 2021, 
enquanto no mesmo perí-
odo do ano passado foi de 
65,6%. A possibilidade de 
contar com um amplo mer-
cado interno dá à Petrobras 
flexibilidade para gerenciar 
o destino de suas vendas”.

Ele destacou também 
que houve um crescimento 
da geração de caixa, o que 
sinaliza que a empresa tem 
conseguindo gerar recursos 
mesmo no cenário desafia-
dor da pandemia, mas aler-
tou que os investimentos 
estão em patamares baixos, 
o que pode trazer dificulda-
des no longo prazo.
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Flávio Bolsonaro pode ser 
candidato a governador

O governador Cláu-
dio Castro pode 

estar apostando seu fu-
turo político em uma 
ilusão. Ele conta com o 
apoio do presidente Jair 
Bolsonaro para se ree-
leger, mas os planos da 
família Bolsonaro pare-
cem ser outros. Fala-se 
nos bastidores que o senador Flávio Bolsonaro deverá dis-
putar e eleição para governador, com o apoio do pai. Flá-
vio ganhou experiência quando se candidatou a prefeito do 
Rio. Ele não ganhou, mas teve mais votos do que esperava.

Garantia de fidelidade

Flávio Bolsonaro é o único que pode garantir fidelidade 
ao presidente se for eleito. Veja o caso de Witzel, que foi 
eleito graças ao apoio de Jair Bolsonaro e lhe virou as cos-
tas assim que entrou no Palácio Guanabara. Para Flávio, a 
eleição também não traz riscos a sua inabalável imunidade 
parlamentar. Em caso de derrota, ele seguirá com o man-
dato de senador por mais quatro anos.

Chapa puro-sangue

O presidente Bolsonaro não fala no assunto, mas lhe 
agrada ter no Rio uma chapa puro-sangue nas eleições do 
ano que vem: ele concorrendo à reeleição, o filho Flávio 
Bolsonaro disputando o Governo do Estado e o outro fi-
lho, Carlos Bolsonaro, brigando por uma vaga no Senado. 
Na eleição do ano passado para vereador, Carlos Bolsonaro 
foi o segundo mais bem votado no Rio, com 71 mil votos. 
Na eleição de 2018, Flávio Bolsonaro foi o mais votado no 
estado para o Senado.

Sangue novo

Quando o assunto é elei-
ção, quem navega em mar de 
brigadeiro é o presidente da 
Alerj, deputado André Ce-
ciliano (PT). Ele vem sendo 
cortejado e pressionado por 
todos os lados para lançar seu 
nome na disputa. Ceciliano 
é petista desde sempre, não 
trocou de partido quando a legenda caiu em desgraça. 
Foi vereador, prefeito de Paracambi por dois mandatos e 
já perdemos a conta de quantas reeleições ele venceu pa-
ra deputado estadual. Além disso, vem mandando bem no 
comando da Alerj ao longo da pandemia, o que tem lhe 
garantido popularidade.

Lista de candidatos cresce

Além de Cláudio Castro, Flávio Bolsonaro e André 
Ceciliano, há outros nomes na lista dos possíveis 
candidatos a governador do estado a mais de um ano 
para o pleito. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, trocou 
de legenda semana passada e também pode entrar na 
disputa. Ele deixou o DEM e se filiou ao PSD. Os 
deputados federais Marcelo Freixo (PSOL), Benedita 
da Silva (PT) e Clarissa Garotinho (Pros) e o ex-
prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PT) são outros 
nomes cotados.

André Ceciliano

Cartão é o meio de pagamento 
preferido em compras pela internet

Supermercados têm alta de 7%  
nas vendas do primeiro trimestre

Os consumidores 
brasileiros que fa-
zem compras pela 

internet têm uma variedade 
de escolhas que podem ser 
feitas na hora de realizar o 
pagamento com meios de 
pagamentos completos que 
oferecem como solução as 
opções de cartões de crédi-
to, boleto bancário, link de 
pagamento, pagamento re-
corrente, entre outros.

Em estudo sobre os con-
sumidores nos últimos dois 
anos, a Yapay observou que 
o cartão continua sendo a 

forma de pagamento mais 
utilizada por esses consu-
midores. Os dados foram 
analisados a partir do com-
portamento da base ao lon-
go de 2020, estabelecendo 
também um comparativo 
com os resultados apurados 
em 2019.

Mesmo diante de diver-
sas mudanças na jornada 
de compra, a preferência é 
pelo cartão na hora de con-
cluir as compras online. Em 
2019, 67% das pessoas op-
taram por essa opção ao re-
alizarem pagamentos e em 

2020, a porcentagem foi de 
66.8%. Já os boletos ban-
cários ficaram em segundo 
lugar, com 32,2% e 32,7%, 
respectivamente.

Segundo a pesquisa We-
bshoppers 43 Ebit Nielsen, 
a quantidade de pedidos no 
comércio eletrônico cres-
ceu cerca de 41% de 2019 
para 2020. O faturamento 
atingiu cerca de R$ 87,4 bi-
lhões, contra R$ 61,9 bi, em 
2019, com um aumento de 
56% no número de pedidos 
comparando estes dois pe-
ríodos.

Em recente pesquisa 
realizada pela Confede-
ração Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) ficou 
constatado que o percen-
tual de brasileiros endivi-
dados bateu recorde e al-
cançou 67,5% do total de 
famílias, uma alta de 0,2 
ponto percentual em re-
lação a março e de 0,9 em 
relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Este 
é o quinto mês consecu-
tivo de alta no número de 
endividados no país.

As vendas em super-
mercados tiveram 
alta de 7,06% no 

primeiro trimestre do ano 
em comparação com o pe-
ríodo de janeiro a março 
de 2020. Segundo balanço 
divulgado hoje pela As-
sociação Brasileira de Su-
permercados (Abras), na 
comparação entre março 
de 2021 e o mesmo mês do 
ano passado, o crescimento 
ficou em 4,31%.

Segundo o vice-presiden-

te administrativo da Abras, 
Marcio Milan, com a previ-
são de abertura da econo-
mia conforme o avanço da 
vacinação, a tendência do 
setor é manter a estimativa 
de crescimento de 4,5% nas 
vendas do ano.

Milan lembrou que o 
aumento das restrições im-
postas nas quarentenas con-
tra o coronavírus impactou 
parcialmente o resultado de 
março. “No final de março, 
ainda tivemos muitas res-

trições que ocorreram por 
determinações de legislado-
res municipais e estaduais”, 
destacou.

O vice-presidente admi-
nistrativo da Abras ressal-
tou que a perda de renda 
tem levado à mudança de 
hábitos de consumo. Ele 
deu como exemplo a subs-
tituição de carnes por ovos 
e disse que o consumo mé-
dio de unidades, que era de 
195 por pessoa em 2019, 
chegou a 260 nos últimos 

12 meses. “Todas as vezes 
que o consumidor identifica 
que determinados produtos 
não estão cabendo no bol-
so, corre para fazer a substi-
tuição. Ele está procurando 
equilibrar o seu orçamento 
através de outras alternati-
vas”, explicou.

No caso dos ovos, Milan 
ressaltou que existe também 
uma mudança de padrão de 
consumo, com a escolha 
de produtos considerados 
mais saudáveis.

Receita interdita galpão com  
meio bilhão de reais em mercadorias

A Divisão de Vigilância e 
Repressão ao Contrabando e 
Descaminho da Receita Fe-
deral na 7ª Região Fiscal, que 
engloba os estados do Rio de 
Janeiro e Espírito Santo, in-
terditou nesta quinta-feira um 
depósito irregular com R$ 500 
milhões em mercadorias.

O depósito fica em Guara-
tiba, zona Oeste do Rio de Ja-
neiro. A ação foi realizada em 
conjunto pela Receita Federal 
e pela Coordenadoria de Li-
cenciamento e Fiscalização 
das secretarias municipais de 
Fazenda e Planejamento e de 
Ordem Pública.

O galpão de 4 mil me-
tros quadrados (m²) esta-
va repleto de mercadorias 
estrangeiras, entre as quais 
peças para televisão, e não 
possui alvará de funciona-
mento, nem está vinculado 
a alguma empresa ou filial.

A ação visa fiscalizar o 

funcionamento regular de es-
tabelecimentos comerciais e 
industriais no Rio de Janeiro, 
bem como verificar a regu-
laridade fiscal das operações 
comerciais realizadas nesses 
estabelecimentos, informou 
a Superintendência da Recei-
ta na 7ª Região Fiscal.

Com a maior frota, Estado de  
São Paulo tem 1/3 de automóveis do país

O Estado de São Paulo 
contabiliza uma frota de 
19 milhões de carros regis-
trados na base de dados do 
Departamento Estadual de 
Trânsito do Estado de São 
Paulo (Detran-SP). O total 
representa 33% dos auto-
móveis cadastrados no país. 
Segundo o Departamento 
Nacional de Trânsito (De-
natran), a frota nacional de 
carros é de 58 milhões.

Desse contingente, 6,2 
milhões de automóveis 
estão registrados na capi-
tal paulista, representando 
11% da frota. Já no litoral e 
interior, o número salta pa-
ra 22%, o que corresponde 
a 13 milhões de carros.

Em relação aos condutores 
aptos para dirigir automóveis 
(categoria B), o Detran-SP tem 
cadastrado 13 milhões de um 
total de 25 milhões. Na capital 
paulista, os motoristas repre-

sentam 4,8 milhões, enquanto 
que no litoral e no interior são 
8,7 milhões.

Já segundo dados da 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), a 
produção de autoveículos 
em abril foi de 190,9 mil 
unidades, 4,7% abaixo de 
março, mas num mês que 
teve três dias úteis a menos 
que o anterior.

A comparação de nú-
meros com abril de 2020 é 
descabida, pois foi o mês 
da paralisação geral das fá-
bricas e concessionárias. 
Logo, a melhor referência 
é o volume acumulado do 
ano, e nele a produção de 
788,7 mil unidades superou 
em 34,2% o resultado do 
primeiro quadrimestre do 
ano passado. Também me-
rece destaque o desempe-
nho das exportações, com 

crescimento de 34,7% no 
acumulado do ano. Ao to-
do foram embarcados 33,9 
mil autoveículos em abril e 
129,6 mil no ano. Os envios 
cresceram para a maioria 
dos mercados, em especial 
para a Colômbia.

As vendas internas tam-
bém tiveram crescimento no 
quadrimestre, na comparação 
com produção e exportações. 
Foram licenciados 175,1 mil 
veículos em abril e 703 mil 
no acumulado, uma alta de 
14,5% sobre os primeiros 
quatro meses de 2020. Ca-
minhões e comerciais leves 
(picapes, principalmente) ti-
veram alta acima de 40% no 
total de emplacamentos de 
2021, desempenho bem su-
perior ao de ônibus (13,2% 
de crescimento) e de auto-
móveis (7,7%).

Além dos números do 
quadrimestre, a Anfavea 

apresentou dados que mos-
tram como estamos distan-
tes de outros países produ-
tores em termos de presença 
externa. No ranking global, 
somos o sétimo maior mer-
cado em licenciamentos, o 
nono maior em produção 
de autoveículos, mas figura-
mos apenas em 26º na lista 
de exportadores em valores 
(US$). Outros países pro-
dutores vivem muito mais 
das exportações do que de 
seus mercados internos, ca-
sos de Japão, Coreia do Sul, 
México, Espanha e Índia.

Também chama a aten-
ção como o Brasil está mal 
colocado no ranking de 
competitividade, na penúlti-
ma posição entre os 18 pa-
íses em desenvolvimento, à 
frente apenas da Argentina, 
de acordo com estudo da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).
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PROGNUM INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF nº 36.153.963/0001-72

Balanço Patrimonial Consolidado em 2020 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) Apurado em 31/12/2020

Notas Explicativas

Demonstração fluxos de caixa (DFC) pelo método indireto - Apurado em 31/12/2020

Diretoria

Responsável Técnico

Sergio da Venda Vieira - Diretor-Presidente; 
Marcus Marques da Rocha - Diretor Técnico

Daniel Jorge Teles da Cunha - Contador
CRC-RJ 083329/O-0 T-PR S-RJ

Nota 2020 2019
Ativo 3.514.742,46 3.047.540,08
Circulante 2.054.157,47 1.322.807,49
Disponível 3.0 1.535.336,81 924.368,90
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.1 1.535.336,81 924.368,90

Realizavel a Curto Prazo 518.820,66 398.438,59
Clientes 3.2 513.695,07 374.627,95
Adiantamentos 2.000,00 -
Impostos a Recuperar 3.125,59 23.810,64

Não Circulante 1.460.584,99 1.724.732,59
Imobilizado 3.3 3.116.914,93 3.116.914,93
( - ) Depreciação Acumulada (1.684.919,68) (1.440.072,40)
Intangível - Sotware 121.846,53 121.846,53
( - ) Amortização de Software (93.256,79) (73.956,47)

Nota 2020 2019
Passivo 3.514.742,46 3.047.540,08
Circulante 782.599,34 621.799,91
Fornecedores 93,31 5.575,33
Obrigações e Encargos Trabalhistas 32.789,82 38.295,69
Obrigações Tributárias 3.6 224.597,61 189.531,80
Adiantamentos e Empréstimos 4 525.118,60 388.397,09

Não Circulante 1.043.648,56 193.804,73
Financiamentos 4 1.043.648,56 193.804,73

Patrimônio Líquido 8 1.688.494,56 2.231.935,44
Capital Social: Capital Social Integralizado: 6 560.000,00 560.000,00
Reservas: 1.128.494,56 1.671.935,44
Reserva Legal 112.000,00 112.000,00
Reserva de Lucro 1.016.494,56 1.559.935,44

Capital Social  
Integralizado

Reserva 
Legal

Reserva de 
Lucros

Lucros e Prejuízos  
Acumulados

Patrimônio Líquido  
Consolidado

Saldos em 31/12/2019 560.000,00 112.000,00 1.559.935,44 - 2.231.935,44
Lucro Líquido do Exercício: - - - 6.556.559,12 -
Distribuições: - Reserva de Lucros - - 6.556.559,12 (6.556.559,12) -

 - Dividendos Propostos - - (7.100.000,00) - -
Saldo em 31/12/2020 560.000,00 112.000,00 1.016.494,56 - 1.688.494,56

2020 2019
Receita Bruta de Serviços 16.079.382,59 14.440.249,98
( - ) Deduções da Receita Bruta (957.732,19) (831.536,01)
( = ) Receita Líquida 15.121.650,40 13.608.713,97
( - ) Custos dos Serviços Prestados (3.330.724,80) (3.358.305,59)
( = ) Lucro Bruto 11.790.925,60 10.250.408,38
( - ) Despesas Operacionais (2.721.682,57) (3.012.245,02)
Despesas com Pessoal (1.348.305,76) (1.566.789,16)
Despesas com Encargos Sociais (306.571,63) (358.837,68)
Despesas com Estrutura (1.066.805,18) (1.086.618,18)
(=) Resultado Antes das Despesas e Receitas 
Financeiras 9.069.243,03 7.238.163,36
Despesas Financeiras (1.697.222,50) (38.757,38)
Receitas Financeiras 47.118,01 54.507,01
( = ) Lucro Antes da CSLL E IRPJ 7.419.138,54 7.253.912,99
( - ) Provisão para Contribuição
 Social sobre Lucro Líquido (264.436,37) (248.795,82)
( - ) Provisão para o Imposto de Renda (598.143,05) (563.787,03)
( = ) Lucro Líquido Do Exercício 6.556.559,12 6.441.330,14

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro Líquido do Exercício 6.556.559,12 6.441.330,14
(+ ) Depreciação 264.147,60 252.662,76
( = ) Lucro Líquido Ajustado 6.820.706,72 6.693.992,90
Aumento/Redução Contas a Receber (clientes) (139.067,12) 157.476,94
Aumento/Redução Adiantamentos (2.000,00) 5.800,00
Aumento/Redução Impostos a Recuperar 20.685,05 13.311,64
Aumento/Redução Fornecedores (5.482,02) 1.217,52
Aumento/Redução Obrigações e Encargos Trabalhistas (5.505,87) (9.125,38)
Aumento/Redução Obrigações Tributárias 35.065,81 (24.845,98)
( = ) Caixa consumido pelas atividades operacionais 6.724.402,57 6.837.827,64
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Aumento/Redução do Ativo Imobilizado - 151.321,72
Aumento/Redução Investimentos - -
( = ) Caixa consumido pelas atividades
 de investimento - 151.321,72
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento/Redução Emprestimos a pagar 986.565,34 419.981,17
Dividendos Pagos 7.100.000,00 6.270.000,00
(=) Caixa consumido pelas atividades
 de financiamento 6.113.434,66 6.689.981,17
Aumento/diminuição líquido de caixa 
e equivalentes de caixa 610.967,91 (3.475,25)
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do período (Nota 3.0) 924.368,90 927.844,15
Caixa e equivalentes de caixa no fim
 do período (Nota 3.0) 1.535.336,81 924.368,90

1) Contexto Operacional: A Prognum Informática S/A é uma sociedade Sociedade 
Anônima de capital fechado, tem sua sede e foro na cidade de Niterói/RJ, com início 
de suas atividades em 16/05/1990, possui o objeto social: a) 62.02-1-00 – Desen-
volvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; b) 
62.02-3-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador custo-
mizáveis. 2) Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, 
da Lei das Sociedades Anônimas; aos Princípios de Contabilidade  e demais práti-
cas da legislação societária brasileira. 3) Principais práticas contábeis: 3.0) Caixa 
e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário 
disponível na companhia, saldos mantidos em caixa, bancos e aplicações financei-
ras de liquidez imediata (Curto Prazo). 3.1) Aplicações Financeiras: Estão registra-
dos ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do 
balanço; 3.2) Direitos e Obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, 
acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, ob-
servando o regime de competência; 3.3) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de 
aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. 3.4) 
Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação pa-

trimonial. 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não 
participa do capital social de outras sociedades. 3.6) Impostos Federais: A empresa 
está no regime de Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime 
de competência. 4) Empréstimos e financiamentos: A empresa conta com um 
passivo relacionado à empréstimos e financiamento junto à instituições financeiras 
nacionais no valor de R$ 1.568.767,16 na data do Balanço. 5) Responsabilidades 
e contingências: Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em 
vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consul-
tores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza. 6) Capital 
Social: O Capital social é de R$ 560.000,00 composto de  400.000 Ações Ordinárias, 
e 750.000 Ações Preferênciais, totalmente integralizado, apresentando a seguinte 
composição:

Acionistas CPF
% Partici-

pação
Ações  

Ordinárias
Ações  

Preferênciais
1) Sergio da Venda Vieira 832.091.747-68 50,00% 200.000 375.000
2) Marcus Marques da 
Rocha 709.992.527-04 50,00% 200.000 375.000

Total: 100,00% 400.000 750.000
7) Propriedades: As propriedades da empresa são para utilização operacional.  

8) Eventos subsequentes: Os administradores declaram a inexistência de fatos 
ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter 
efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira ou que possam provocar 
efeitos sobre seus resultados futuros.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

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

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.

Setor financeiro percebe valor agregado com transformação digital
Pesquisa mostra que iniciativas de TD aumentaram positivamente as receitas

Pesquisa global com 
executivos do setor 
bancário e de segu-

ros realizada pela japonesa 
Fujitsu - especializada em 
tecnologia da informação 
e comunicação - encontrou 
evidências do valor forneci-
do pela Transformação Di-
gital (TD) no setor. Cerca 
de 85% disseram que as ini-
ciativas de TD aumentaram 
positivamente as receitas, e 
84% tiveram a mesma visão 
sobre a melhoria do risco e 
da segurança.

A empresa de pesquisa 
e consultoria DataDriven 
entrevistou quase 550 exe-
cutivos de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(TIC) - 158 do setor de Ser-
viços Financeiros, Bancá-
rios e Seguros (FSBI) - em 
todo o mundo sobre suas 
atitudes, planos, intenções, 
desafios e riscos em torno 
da transformação digital e 
da TI em geral.

“Os altos níveis de sa-
tisfação mostrados pela 
pesquisa são ainda mais 
relevantes dado que as ins-
tituições financeiras têm 
mais maturidade digital que 
os demais setores. Bancos 
e seguradoras se transfor-
maram na última década, 
inaugurando novas solu-
ções digitais, excelência em 
Omnichannel e experiência 
de clientes e funcionários, 
tudo apoiado pela transfor-
mação dos negócios e pela 

capacitação tecnológica”, 
avalia Alex Takaoka, dire-
tor de Vendas da Fujitsu do 
Brasil.

O estudo cita que uma 
grande maioria dos execu-
tivos também relatou que a 
TD contribuiu para fortale-
cer o relacionamento com 
os clientes (83%), construir 
confiança (83%), viabilizar 
novos ecossistemas (82%) 
e impulsionar uma aborda-
gem de negócios sustentá-
vel orientada para o propó-
sito (82%).

Além disso, a pesquisa 
revela ainda que a maioria 
das empresas do segmento 
tem estratégias e implemen-
tações maduras de TI em 
áreas-chave: mais de 80% 
dos entrevistados relataram 
implementações maduras 
em vigor em segurança ci-
bernética (86%), iniciativas 
de transformação digital em 
geral (84%), nuvem privada 
(83%) e inovação no local 
de trabalho (83%).

Complexidade 

O segmento financei-
ro enfrenta novos desafios 
trazidos não apenas pela 
pandemia, mas pela hiper 
concorrência impulsionada 
por novas tecnologias, fin-
techs e concorrentes tradi-
cionais tecnologicamente 
avançados. “Ao mesmo 
tempo, ameaças crescentes 
à segurança e requisitos de 

conformidade regulatória 
em constante mudança au-
mentam a complexidade e o 
desafio. De fato, a comple-
xidade da implementação é 
o maior desafio para a TD 
em geral, diz a pesquisa, 
com mais de três quartos 
(76%) classificando-o como 
moderadamente a extrema-
mente desafiador.

“Os players estão reven-
do suas necessidades e 
prioridades para a próxima 
onda de transformação, 
principalmente impulsio-
nada pelas mudanças nos 
locais de trabalho, ne-
cessárias para responder 
a essa concorrência. Os 
executivos ouvidos enten-
dem que a complexidade 
da implementação é seu 
principal desafio, tornan-
do a escolha do parceiro 
fundamental daqui pa-
ra frente. Agora, mais do 
que nunca, a capacidade 
comprovada de lidar com 
a complexidade técnica e 
os atributos culturais pa-
ra impulsionar a mudança 
nos ecossistemas expandi-
dos são as características 
essenciais para o sucesso”, 
alerta Takaoka.

O executivo explicou à 
reportagem do Monitor 
Mercantil que o Brasil tem 
investido em soluções co-
mo data centers, de ciber-
segurança e ferramentas de 
gestão e inteligência de ne-
gócios, mas precisa avançar 

mais (veja abaixo a entrevis-
ta completa). 

Como avalia o compor-
tamento dos executivos 
brasileiros sobre trans-
formação digital?

- O Brasil já vinha em 
uma crescente de inves-
timentos em tecnologia, 
principalmente em soluções 
que compõem a “coluna 
vertebral” operacional pa-
ra as empresas como data 
centers, soluções de ciber-
segurança e ferramentas 
de gestão e inteligência de 
negócios. No entanto, este 
movimento foi fortemente 
catalisado pela pandemia 
do coronavírus, onde o se-
tor de tecnologia da infor-
mação teve que suportar 
praticamente a totalidade 
das operações das compa-
nhias que tiveram que ado-
tar o trabalho remoto para 
sobreviver. Muitos projetos 
que haviam sido posterga-
dos em anos anteriores fo-
ram executados de forma 
muito rápida e percebemos 
um olhar mais aguçado dos 
executivos para darem pas-
sos ainda mais consistentes 
em sua jornada de Trans-
formação Digital.

Quantos executivos 
brasileiros a pesquisa in-
cluiu?

- Como é uma pesquisa 
de âmbito mundial, não di-
vulgamos números locais.

O que estaria faltando 
para o Brasil ampliar os 

passos nessa transforma-
ção?

- Temos muitos ainda 
o que avançar. Ainda que 
existam setores da econo-
mia que performam em 
bom nível na questão digi-
tal, como o próprio mer-
cado financeiro, muitos 
outros segmentos possuem 
um vasto potencial a ser ex-
plorado, como é o caso do 
agronegócio e da indústria. 

E o prazo para isso 
acontecer?

- Penso que o Brasil, em 

um médio prazo, conseguirá 
atingir um grau de maturi-
dade tecnológica necessário 
para desengavetar projetos 
fundamentais não somente 
para manter sua operação 
funcionando, mas também 
para ampliar sua produtivi-
dade, eficiência e competi-
tividade das operações. Já 
estamos sentindo isso, uma 
vez que o mercado brasilei-
ro de software, por exem-
plo, cresceu 30% em 2020, 
segundo a consultoria IDC 
Brasil.

Alex Takaoka: ‘Brasil precisa avançar mais’
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Três perguntas: as teles e suas empresas de infraestrutura de fibra
Por Jorge Priori

Em meados de 2020, 
a Oi comunicou ao 
mercado a consti-

tuição da Unidade Produ-
tiva Isolada (UPI) Infraco 
para receber os ativos de 
infraestrutura e fibra rela-
cionados às redes de acesso 
e transporte das empresas 
do grupo. Em abril deste 
ano, a Oi fechou a venda de 
57,9% da UPI Infraco para 
o BTG Pactual por R$ 12,9 
bilhões.

Também em meados de 
2020, a Vivo comunicou 
ao mercado que estava 
avaliando a possibilidade 
de constituir uma empresa 
para construção, desen-
volvimento e exploração 
de rede de fibra óptica 
neutra e independente de 
atacado. Constituída a Fi-
brasil, a Vivo informou ao 
mercado em março deste 
ano que o investidor insti-
tucional canadense Caisse 
de dépôt et placement du 
Québec havia adquirido 
uma participação de 50% 
na empresa por R$ 1,8 bi-
lhão. A Vivo e a Telefônica 

Infra ficaram com 25% de 
participação cada.

Em dezembro de 2020, 
a Tim constituiu a FiberCo, 
que já nasceu com o obje-
tivo de captar um parceiro 
estratégico. Isso se confir-
mou no início deste mês, 
quando a nigeriana IHS To-
wers comprou 51% da em-
presa por R$ 1,6 bilhão.

O compartilhamento de 
infraestrutura de telecomu-
nicações não é novidade no 
Brasil. Nós já temos a explo-
ração de torres das estações 
rádio base. Assim como a 
IHS Towers, que iniciou sua 
operação no país em feve-
reiro de 2020, ao adquirir 
a Cell Site Solutions, nós 
temos a americana Ame-
rican Tower Corporation, 
fundada em 1995, com va-
lor de mercado de US$ 110 
bilhões (Nyse, AMT; BDR 
na B3, T10W34).

Para entendermos me-
lhor essas movimentações 
e os caminhos que podem 
ser percorridos no futuro, 
conversamos com Carlos 
Eduardo Sedeh, CEO da 
Megatelecom.

Por que as teles estão 

criando empresas dife-
rentes para suas infraes-
truturas de fibra?

Esse movimento é expli-
cado, principalmente, por 
quatro motivos. O primei-
ro é o momento que vive 
o mercado financeiro, com 
abundância de capital e ju-
ros reais muito próximos de 
0, quando não negativos. Is-
so promove uma “corrida” 
dos investimentos em ativos 
reais. A segunda questão é a 
digitalização acelerada pro-
movida pela pandemia. Em 
um curto espaço de tempo, 
as pessoas e empresas tive-
ram que se adaptar às restri-
ções de circulação e ao fe-
chamento de seus negócios 
físicos, fazendo uma massa 
de pessoas e empresas tra-
balharem de forma remota. 
Algo sem precedentes.

Outro ponto é a chegada 
do 5G e toda a criação de 
um novo ecossistema a par-
tir dessa tecnologia. Fatos 
que também contribuem 
para esse movimento das 
teles de criarem empresas 
diferentes para sua infra-
estrutura de fibra óptica, já 
que ela é a estrada para al-
cançar a quinta geração de 

internet móvel, e não exis-
te nenhum outro meio de 
transmissão de dados que 
suporte a mesma capacida-
de.

Além disso, o alto endi-
vidamento das empresas 
de telecomunicações, que 
têm ciclos de investimento 
constantes e crescentes pa-
ra manter suas tecnologias 
atualizadas, é uma questão 
chave para esse movimen-
to de mercado. Os ativos 
de fibra óptica vêm des-
pertando o interesse por 
parte das companhias que 
detêm grandes redes (prin-
cipalmente as incumben-
tes). Assim, criar unidades 
de negócios separadas, seja 
para uma capitalização dis-
tinta – com novos inves-
tidores, IPO ou quaisquer 
outras formas – destrava o 
valor da empresa de servi-
ços (Service Co.). Para se ter 
ideia, as companhias de in-
fraestrutura chegam a valer 
de 20 a 30 vezes o Ebitda 
no mercado, enquanto as de 
serviços, alcançam, em mé-
dia, 6x esse valor.

Na sua opinião, quais 
são as perspectivas des-

se tipo de empresa? Vo-
cê acredita que no futuro 
elas tenham potencial pa-
ra abrir capital na B3?

As perspectivas são bas-
tante positivas. Olhando 
para o futuro, faz muito 
sentido as empresas de 
infraestrutura serem inde-
pendentes das de serviço, 
uma vez que construir e 
manter redes nos gran-
des centros urbanos tem 
se tornado mais difícil e 
oneroso com o passar do 
tempo. Por outro lado, as 
empresas de serviço de-
vem passar a se concentrar 
nesta prestação, buscan-
do construir um portfólio 
mais atrativo e abrangente 
para os seus clientes. O 
mercado de Telecom vem 
se transformando de for-
ma acelerada. O futuro es-
tá na convergência. 

Sobre a abertura de capi-
tal, acredito que possa, sim, 
acontecer. Claro que esta-
mos analisando uma situa-
ção bastante recente, mas, a 
depender da capacidade de 
execução dessas empresas 
de infra, acredito que possa 
haver, em breve, um movi-
mento parecido com o que 

vivemos com os IPOs das 
empresas de tecnologia.

O Brasil já possui em-
presas de compartilha-
mento de infraestrutura 
de torres de telecomuni-
cações e caminha agora 
para as empresas de com-
partilhamento de fibra. 
Como está o mercado de 
compartilhamento de in-
fraestrutura de telecomu-
nicações no exterior?

No exterior, há tempos, 
existem empresas puramen-
te de infraestrutura. Elas 
têm como vocação atender 
a quem precisa de suas re-
des para conectar os pró-
prios serviços aos clientes 
finais. Em muitos casos, já 
nasceram como negócios 
puros, ou seja, sem depen-
der ou ser um spin-off  de 
companhias prestadoras 
de serviços. Destaco que a 
chave para o sucesso desses 
empreendimentos de com-
partilhamento de fibra pas-
sa pelo fato de agirem com 
isonomia, oferecendo ao 
mercado as mesmas condi-
ções de prazo e preço que 
ofertam àquelas de que se 
originaram.

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 De-
bêntures 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, exclusiva-
mente 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 “Instrumen-
to 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 Esfor-
ços 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 Fi-
duciário”), 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 Conversí-
veis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional, com Garantia 
Real, em Série Única, da Companhia (“Debêntures”, “Emissão” e “Debentu-
ristas”, 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; Secretá-
ria: 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 de-
liberação, conforme cláusula 4.13, alínea “b” da Escritura de Emissão, para a 
aprovação da não inclusão da amortização antecipada, pela Companhia, do sal-
do 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 pre-
visto 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 adi-
tamento 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., celebra-
dos 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 rece-
bimento de tal instrumento pela Emissora; (c) 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 toma-
das na Assembleia. 6. Abertura: Foram eleitos o Presidente e o Secretário des-
ta Assembleia Geral de Debenturistas para, dentre outras providências, lavrar a 
presente ata. Após, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado os pressu-
postos 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 re-
gistro 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 Ane-
xo 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 Finan-
ciamento BNDES, tendo em vista o caráter extraordinário do referido evento de 
liquidação antecipada da linha de financiamento que, no entendimento da Com-
panhia 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 contrá-
rios ou de abstenções, deliberaram pela aprovação para o aditamento à Escritu-
ra 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 documen-
tos, 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 an-
tecipada e quitação do Contrato de Financiamento BNDES, mediante o envio do 
respectivo instrumento de quitação pela Emissora ao Agente Fiduciário, no pra-
zo 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 to-
mar 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, regis-
tra 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 la-
vrada 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.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação,
extraídos dos autos da Ação de COBRANÇA,

movida por  CONDOMÍNIO DIMENSION OFFICE & PARK
em face de NEVILLE VIANNA PROA e OUTRA,

processo nº 0033410-09.2017.8.19.0209, na forma abaixo:
O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos
os interessados especialmente a NEVILLE VIANNA PROA e
ANDRÉA DE CASSIA NOGUEIRA PROA, que em 27/5/21, às
12:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro
MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line)
conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia
1º/6/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma
do art. 891 § único do NCPC, os imóveis registrados no 9º RGI,
matrículas nº 366.514 (sala 701-E) nº 366.520 (sala 708-E) e nº
366.533 (sala 721-E), Av. Embaixador Abelardo Bueno nº 01,
bloco 01 – salas 701-E, 708-E e 721-E – todas com vaga de
garagem – Jacarepaguá – RJ, avaliados às fls. 519 / 513 e 516
em 25/8/20, por:  Sala 701-E - R$ 320.000,00. Sala 708-E – R$
285.000,00. Sala 721-E – R$ 345.000,00. Condições Gerais da
Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e
nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 3% ao
leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação
ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro
na integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo
e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se
este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo
assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e
passado nesta cidade, em 11/5/21. Eu, Bianca Orosco Bullaty,
Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ARTHUR
EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.

CAFÉ FAVORITO S/A
CNPJ 32.493.603/0001-69 - NIRE 33.3.0016150-3

Ata da AGO realizada em 30/04/2021. Data, Hora e local: Aos 30/04/2021  às 
14h na sede da empresa, na Rod. Lucio Meira, 355, KM 13, Bairro São Luiz, 
Volta Redonda/RJ - CEP: 27.286-740. Presença: Totalidade do Capital Social 
(acionistas). Convocação: Por avisos pessoais, jornal MM 26 a 30/03/2021. 
DORJ 26, 29 e 30/03/2021. Publicação: Demonstrações financeiras e 
Relatório da administração em jornal MM 23/04/2021 e DORJ em 23/04/2021. 
Mesa Diretora: Presidente: Andréia Guedes de Oliveira. Secretário: David de 
Paula Vieira. Ordem do Dia: a) Prestação de contas dos administradores, 
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao 
exercício encerrado em 31/12/2020; b) Deliberar sobre destinação do resultado 
do exercício findo em 31/12/2020 e dividendos; c) Fixar remuneração dos 
administradores; d) Outros assuntos pertinentes A AGO. I - Deliberação na 
AGO: Aprovam os acionistas por unanimidade: a) Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; b) Destinação do 
resultado do exercício proposto pela Diretoria da seguinte forma: 1 - Lucro/
Dividendos na importância de: R$3.500.000,00, assim compreendido: - 
R$1.500.000,00, referente a saldo de lucros remanescentes de períodos 
anteriores colocados a disposição. - R$2.000.000,00, referente ao lucro do 
exercício. c) Fixar em R$35.000,00 mensais de honorários para cada membro 
da diretoria a partir de 01/05/2021. Diretoria Executiva: Mandato de 01/05/2019 
à 30/04/2022, os efetivos membros da diretoria: Presidente: Andréia Guedes 
de Oliveira, brasileira, divorciada, empresária, natural de Volta Redonda/RJ, CI 
nº 074108804 IPF/RJ, CPF nº 121.879.908-00, residente e domiciliada nesta 
cidade de Volta Redonda/RJ, na Rua Vinte e Seis, 643, Tangerial - Vila Santa 
Cecília, CEP: 27.262-500; Vice-Presidente: Vera Lúcia Guedes de Oliveira, 
brasileira, viúva, empresária, natural de Volta Redonda/RJ, CI nº 7.305.413 
IPF/RJ, CPF nº 035.862.327-80, residente e domiciliada nesta cidade de Volta 
Redonda/RJ, na Rua Senador Pinheiro Machado nº 80, apt. 604, Bairro Jardim 
Amália; d) Outros assuntos pertinentes a AGO: Nada mais havendo a tratar 
foi a sessão suspensa pelo tempo necessário a lavratura desta ata que após 
lida e aprovada foi assinada por todos os presentes da AGO. Volta Redonda, 
30/04/2021. Andréia Guedes de Oliveira - Presidente. David de Paula Vieira - 
Secretário. Jucerja - Arquivamento em 11/05/2021, sob o nº 4064623.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Edital nº 006/2021. Data: 02 de junho de 2021, às 13 horas. 
Local: Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro Oficial: Alexandre 
Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados 
(automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais e su-
catas inservíveis não identificadas. A Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, 
RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos conservados 
(automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não reclamados 
por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram no Pátio 
terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. 
A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua 
Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, 
das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

SENDAS S.A.
CNPJ Nº 31.911.548/0001-17 / NIRE Nº 33300132643

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27/04/2021
I. Data, Hora e Local. Realizada em 27/04/2021, às 10h00, em sua sede social 
na Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 525, Centro, São João de Meriti - RJ. 
II- Mesa Diretora: Presidente – Sr. Manoel Antônio Sendas Filho; Secretária - 
Srª. Rejane Espósito. III- Presentes à Assembleia: Acionistas detentores de 
mais de 90% do Capital Social, conforme se verifica no livro de presença de 
acionistas, mais o Diretor da Companhia Sr. Nildo Pires Alves. IV- Convoca-
ção: Anúncios publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jor-
nal Monitor Mercantil nos dias 13, 14 e 15/04/2021. V- Objetivo da Reunião: 
Examinar e deliberar sobre as seguintes matérias: A) Relatórios e contas dos 
administradores, balanços patrimoniais referentes aos exercícios sociais en-
cerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020; B) Destinação dos lucros líquidos dos 
exercícios encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020 e distribuição de dividen-
dos; C) Eleição da Diretoria e fixação dos seus honorários; e D) Outros assun-
tos de interesse da sociedade. VI- Resoluções Aprovadas: Foram aprovados 
pelos acionistas presentes, observadas as abstenções legais, os itens A, B e C 
da ordem do dia, não tendo sido apreciado o item D da ordem do dia, por não 
haver nenhum outro assunto de interesse da sociedade apresentado para de-
liberação, da seguinte forma: A. Relatórios e contas dos administradores, 
balanços patrimoniais referentes aos exercícios sociais encerrados em 
31/12/2019 e 31/12/2020, acompanhados dos relatórios dos auditores inde-
pendentes, documentos estes devidamente publicados respectivamente nos 
dias 09 de fevereiro e 25 de março de 2021 no Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil, os quais se encontravam sobre 
a mesa dos trabalhos. B. Destinação dos lucros líquidos dos exercícios 
encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020 e distribuição de dividendos: 1) 
Exercício social encerrado em 2019 - O lucro líquido do exercício no valor de 
R$ 24.673.704,57 acrescido da realização por depreciação da reserva de re-
avaliação e ajuste de avaliação patrimonial de imobilizado líquida da provisão 
para IR/CSLL diferidos, no valor de R$ 119.429,56 teve a seguinte destinação: 
a) R$ 1.233.685,23 para reserva legal; b) R$ 20.000.000,00 para dividendos, 
sendo: R$ 5.889.862,23 para dividendo mínimo obrigatório; e R$ 14.110.137,78 
para dividendos adicionais propostos; que foram pagos aos acionistas durante 
o ano base de 2020.; e c) R$ 3.559.448,89 para reservas para plano de investi-
mentos. 2) Exercício social encerrado em 2020 – O lucro líquido no valor de R$ 
70.264.857,12 acrescido da realização por depreciação da reserva de reavalia-
ção e ajuste de avaliação patrimonial de imobilizado, líquida da provisão para 
IR/CSLL diferidos, no valor de R$ 119.429,56 teve a seguinte destinação: a) R$ 
3.513.242,86 para reserva legal; b) R$ 30.000.000,00 para dividendos, sendo: 
R$ 16.717.760,96 para dividendo mínimo obrigatório, e R$ 13.282.239,04 para 
dividendos adicionais propostos; que serão pagos aos acionistas durante o ano 
base de 2021; c) R$ 19.195.000,00 para reserva para plano de investimento; e 
d) R$ 17.676.043,82 para reserva de lucro a distribuir. C. Eleição da diretoria 
e fixação dos seus honorários: foram reeleitos os seguintes nomes: Diretor 
Presidente: Arthur Antonio Sendas Filho, brasileiro, casado, do comércio, 
CI no 04264477-3 IFP/RJ., CPF no 864.142.407-53, domiciliado na Rua Maria 
Soares Sendas, 111, Loja 525, Centro, São João de Meriti – RJ; Diretor Vice
-Presidente: Nelson Antonio Sendas, Brasileiro, casado, do comércio, CI n.º 
4264476 IFP/RJ, CPF n.º 001.283.837-39, domiciliado na Rua Maria Soares 
Sendas, 111, Loja 525, Centro, São João de Meriti – RJ, Demais Diretores: 
Nildo Pires Alves, brasileiro, casado, contador, CI nº 043086/0-5 CRC-RJ, 
CPF nº 203.420.557-04, domiciliado na Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 
525, Centro, São João de Meriti – RJ; Rufino de Almeida Pizarro Neto, bra-
sileiro, divorciado, CI nº 03424040853 DETRAN/RJ, CPF nº 771.186.427-20, 
domiciliado na Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 525, Centro, São João de 
Meriti – RJ, e Genivalda Albuquerque de Paula, brasileira, casada, portadora 
da CI nº 05161660-5 IFP/RJ, CPF nº 706.657.967-49, domiciliada na Rua Ma-
ria Soares Sendas, 111, Loja 525, Centro, São João de Meriti – RJ, que foram 
investidos nos seus cargos mediante assinatura no Livro de Atas de Reunião 
da Diretoria, sendo fixado a titulo de honorários da administração da sociedade 
o montante mensal e global de até R$ 350.000,00 ficando ratificados os hono-
rários havidos até a presente data. O mandato da diretoria ora eleita é de 1 ano 
e se estenderá até a investidura da próxima diretoria. D. Outros assuntos de 
interesse da sociedade: Nenhum outro assunto foi apresentado a mesa para 
deliberação. VII- Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém 
quisesse fazer uso da palavra, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta 
ata, assinada por todos os presentes. São João de Meriti, 27 de abril de 2021. 
Ass.: Manoel Antonio Sendas Filho, presidente. Rejane Espósito, secretária. 
Gerson Stocco de Siqueira p/ Sendas Empreendimentos e Participações Ltda., 
Gerson Stocco de Siqueira p/ espólio de Arthur Antonio Sendas, Manoel Anto-
nio Sendas Filho, Rejane Espósito p/Érika Sendas Bione, Rejane Espósito p/ 
Espólio Maria Thereza Sendas Garbes e Edison de Souza Ortman Junior p/ Ar-
thur Antonio Sendas Filho. Cópia Fiel extraída de livro próprio. Manoel Antonio 
Sendas Filho - Presidente; Rejane Espósito - Secretária. Certidão: Jucerja reg. 
sob o nº 4061874 em 06/05/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
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Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 
da Serviços de Petróleo Constellation S.A. A administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores 
de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. A Diretoria.

SERVIÇOS DE PETRÓLEO CONSTELLATION S.A.
(Em Recuperação Judicial)

CNPJ Nº 30.521.090/0001-27

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000, exceto quando indicado de outra forma)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000, exceto valores por ação)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

1. INFORMAÇÕES GERAIS: A Serviços de Petróleo Constellation S.A. - em Recuperação Judicial (“Companhia”), 
atua na prestação de serviços de perfuração de poços de petróleo e gás, no fornecimento de suprimentos, importação 
e exportação, compra e venda de materiais e equipamentos destinados à indústria de petróleo e gás, bem como na 
participação em outras sociedades. A Companhia é controlada direta da Serviços de Petróleo Constellation Participações 
S.A. (“SPC Participações”), e controlada indireta da Constellation Oil Services Holding S.A. (“Constellation”, ou em 
conjunto com suas subsidiárias, “Grupo”). A Companhia opera de forma integrada com o Grupo. A Companhia iniciou suas 
atividades em 1981 como prestadora de serviços de perfuração de poços terrestres de petróleo e gás, utilizando sondas 
terrestres (onshore) convencionais. Em 6 de dezembro de 2018, a Constellation e algumas de suas subsidiárias, incluindo 
a Companhia (doravante denominadas em conjunto como “Devedores da RJ”), requereram o pedido de Recuperação 
Judicial (“RJ”) nos termos da Lei de Recuperações Judiciais e Falência Brasileira (Lei n° 11.101/2005 - LRF) perante a 1ª 
Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (“Juízo da RJ”), dando início à RJ dos Devedores 
da RJ (“Processo de RJ”). Em 28 de junho de 2019 aproximadamente 90% dos credores financeiros, em valor, aprovaram 
o Plano de Recuperação Judicial (PRJ). Em 1º de julho de 2019, o Juízo da RJ homologou o PRJ. Em 18 de dezembro de 
2019, o Grupo assinou os contratos de financiamento alterados e atualizados, bem como novos contratos de financiamento 
com seus credores financeiros, e emitiu novas notas seniores com garantias e sem garantia, de acordo com as novas 
Indentures (“Closing da RJ”). No entanto, considerando que (i) o setor de Petróleo e Gás sofreu um impacto significativo 
da pandemia global Covid-19 e seus efeitos imprevisíveis na desaceleração da atividade econômica e (ii) o Grupo tem 
relevantes amortizações dívida programados para 2021, o Grupo retomou as discussões com seus credores para alcançar 
uma estrutura de capital sustentável alinhada com seus negócios no ambiente econômico atual do setor. Como um 
primeiro passo neste objetivo e para criar um ambiente de negociação adequado, o Grupo obteve um waiver de 45 dias 
dos seus credores, suspendendo certas obrigações do PRJ, incluindo pagamentos de dívidas financeiras relacionadas 
com (i) os projetos Amaralina, Laguna e Brava e (ii) empréstimo Bradesco, ambos com vencimento inicial no final de março 
de 2021. No contexto das negociações em andamento com seus credores, o Grupo protocolou em 6 de abril de 2021 um 
pedido no Tribunal da RJ para estender o período de supervisão da RJ por 12 meses (a partir da data de aprovação do 
pedido) e apresentação de um Plano alterado e suspensão da exequibilidade das obrigações do PRJ até que um novo 
Plano seja votado e aprovado. O pedido foi concedido em 7 de abril de 2021. Serviços de Petróleo Onshore Constellation 
Ltda. (“SPC Onshore”) – Em 9 de janeiro de 2020 a SPC Onshore foi incorporada pela Companhia através de aporte 
das sondas onshore QG-I, QG-II, QG-III, QG-IV, QG-V, QG-VI, QG-VII, QG-VIII e QG-IX no montante de R$138.649.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos Técnicos, as 
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC, que acompanham as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).
3. ENTIDADES CONSOLIDADAS: País de 

incorporação
Percentual de participação direta (%)

Entidade 2020 2019
Domenica S.A.��������������������������������������������������������� Paraguai 93,33 93,33
QGOG Perforaciones S.A.C. ����������������������������������� Peru 99,80 99,80
Domenica Argentina S.A. ���������������������������������������� Argentina 90,00 90,00
Serviços de Petróleo Constellation S.A. ÍNDIA ������� Índia 100,00 100,00
Serviços de Petróleo Onshore Constellation LTDA. ���� Brasil 100,00 -
4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS: A Companhia possui aplicações financeiras do tipo operação compromissada com uma 
remuneração média anual de 97,50% do CDI. 
5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES: As contas a receber se referem, substancialmente, aos recebíveis junto aos 
clientes Petrobras e ONGC pelos serviços de operação das sondas de perfuração utilizadas na exploração de petróleo e 
gás. O prazo médio de recebimento é de, aproximadamente, 45 dias. 
6. ESTOQUES: Os estoques se referem aos materiais a serem utilizados nas operações das sondas de perfuração. Os 
montantes reconhecidos na demonstração do resultado foram contabilizados como custo dos serviços prestados
7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL Consolidado Consolidado

Imobilizado Intangível
Custo
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ���������������������������������������������������������������� 218.203 16.071
Adições ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 98.239 -
Baixas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (1.611)  -

Saldo em 31 de dezembro de 2019 ���������������������������������������������������������������� 314.831 16.071

Consolidado Consolidado
Imobilizado Intangível

Adições ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.136 25
Baixas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (40.866)  -

Saldo em 31 de dezembro de 2020 ���������������������������������������������������������������� 275.100 16.097
Depreciação acumulada e redução ao valor recuperável (impairment)

Saldo em 31 de dezembro de 2018 ���������������������������������������������������������������� (137.194) (11.809)
Adições ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� (12.385) (1.538)
Perdas por redução ao valor recuperável  ����������������������������������������������������� (3.035) -
Baixas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  296 -

Saldo em 31 de dezembro de 2019 ���������������������������������������������������������������� (152.318) (13.347)
Adições ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� (14.449) (1.125)
Baixas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 41.187 -

Saldo em 31 de dezembro de 2020 ���������������������������������������������������������������� (125.580) (14.472)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ���������������������������������������������������������������� 162.513 2.724
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ���������������������������������������������������������������� 149.520 1.625
8. PROVISÕES: a) Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda provável: Durante o curso normal de 
suas atividades, a Companhia está exposta a reclamações de natureza trabalhista e fiscal. Para cada processo ou exposição 
a processo, a Administração efetua uma avaliação da probabilidade de que sua decisão final possa resultar em uma perda 
para a Companhia. Com base nesta avaliação, a Administração registrou uma provisão para cobrir as prováveis perdas 
trabalhistas e fiscais. A movimentação da provisão é demonstrada a seguir: Controladora e Consolidado

2020 2019
Saldo em 1° de janeiro ������������������������������������������������������������������������������������ 7.385 4.530
Adições  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.301 4.207
Reversões ������������������������������������������������������������������������������������������������������� (3.530) (1.352)
Saldo em 31 de dezembro ������������������������������������������������������������������������������ 9.156  7.385
b) Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda possível: Em 31 de dezembro de 2020, os processos 
considerados como de probabilidade de perda possível pela Administração e por seus assessores legais internos e externos 
não estão provisionados nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e são compostos, substancialmente, 
de processos trabalhistas (relacionados principalmente a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais) no montante de 
R$129.750 (R$147.229 em 31 de dezembro de 2019), processos fiscais no montante de R$120.390 (R$116.120 em 31 de 
dezembro de 2019) e processos cíveis no montante de R$50 (R$48 em 31 de dezembro de 2019).
9. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA: A receita operacional da Companhia é derivada, substancialmente, dos contratos 
de afretamento, de prestação de serviços de perfuração e de manutenção. A receita operacional líquida é como segue:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita operacional bruta���������������������������������������������������������������� 1.047.884 473.830 1.229.312 651.595
Impostos sobre a receita (PIS/COFINS) ����������������������������������������� (33.363) (16.247) (33.363) (16.247)
Imposto sobre serviços (ISS) ���������������������������������������������������������� (30.207) (13.749) (30.207) (13.750)
GST ������������������������������������������������������������������������������������������������� - - (21.012) (19.649)
Descontos Concedidos�������������������������������������������������������������������� (2.001) - (2.001) -
Total dos impostos incidentes���������������������������������������������������������� (65.571)  (29.996) (86.583) (49.646)
Receita operacional líquida ������������������������������������������������������������� 982.313 443.834 1.142.729 601.949
10. EVENTOS SUBSEQUENTES: Contrato de afretamento e de prestação de serviços de perfuração Atlantic Star - Em 06 
de janeiro de 2021, a Atlantic Star iniciou suas operações para a Petrobras offshore na costa brasileira, na Bacia de Campos. 
O contrato tem duração de 1095 dias. Prorrogação contrato Olinda Star - Em 27 de fevereiro de 2021, o contrato com ONGC 
foi aditado por um período adicional de 191 dias, até 22 de julho de 2021, devido à taxa zero e dias de força maior ocorridos 
durante o prazo do contrato original. Em caso de indisponibilidade do programa de trabalho durante o período adicional, o 
contrato pode ser rescindido pela ONGC. Todos os outros termos e condições continuam inalterados.
Contrato de afretamento e de prestação de serviços de perfuração Brava Star - Em 30 de março de 2021, a Brava Star iniciou 
suas operações para a Petrobras no litoral do Estado do Espírito Santo, Brasil. O contrato tem duração estimada de 810 dias.

Controladora Consolidado
PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTE
Fornecedores ����������������������������������������������������������������������������������  118.399  76.141  157.202  100.353 
Impostos e contribuições a recolher ������������������������������������������������  5.385  2.418  16.203  8.289 
Salários, provisão de férias e encargos sociais ������������������������������  71.516  49.983  71.703  50.066 
Contas a pagar a partes relacionadas���������������������������������������������  32.490  144.759  40.228  160.496 
Dividendos a pagar a acionistas não controladores ������������������������  -  - 50 42 
Dividendos a pagar a acionistas �����������������������������������������������������  -  -  -  - 
Receitas de mobilização diferidas ���������������������������������������������������  -  - 487  13.834 
Provisão para multas contratuais ����������������������������������������������������  7.086  4.010  7.086  4.010 
Provisão para perdas com contratos onerosos �������������������������������  -  -  -  - 
Outros passivos circulantes�������������������������������������������������������������  8.643  8.654  8.679  8.671 
Total do passivo circulante ��������������������������������������������������������������  243.519  285.965  301.638  345.761 
NÃO CIRCULANTE
Contas a pagar a partes relacionadas���������������������������������������������  1.653 706  3.965  2.376 
Provisão para contingências �����������������������������������������������������������  9.156  7.385  9.156  7.385 
Receitas de mobilização diferidas ���������������������������������������������������  -  -  - 378 
Outros passivos não circulantes������������������������������������������������������  8.007 197  8.005 197 
Total do passivo não circulante �������������������������������������������������������  18.816  8.288  21.126  10.336 
TOTAL DO PASSIVO ����������������������������������������������������������������������  262.335  294.253  322.764  356.097 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social �����������������������������������������������������������������������������������  580.555  293.116  580.555  293.116 
Dividendos retidos ��������������������������������������������������������������������������� 991  - 991  - 
Reservas de capital �������������������������������������������������������������������������  -  37.424  -  37.424 
Reservas de lucros ��������������������������������������������������������������������������  (80.187)  41.736  (80.187)  41.736 
Outros resultados abrangentes �������������������������������������������������������  -  10.576  -  10.576 
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores��������������  501.359  382.852  501.359  382.852 
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas não controladores�������  -  - 494 529 
Total do patrimônio líquido���������������������������������������������������������������  501.359  382.852  501.853  383.381 
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ���������������������  763.694  677.105  824.617  739.478 

Controladora Consolidado
ATIVO 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa ���������������������������������������������������������  2.127 73  33.992  27.865 
Aplicações financeiras ���������������������������������������������������������������������  93.422  17.053  93.422  17.053 
Contas a receber de clientes �����������������������������������������������������������  39.891  40.093  65.413  73.072 
Contas a receber de partes relacionadas����������������������������������������  18.186  42.951  18.186  42.827 
Dividendos a receber de controlada ������������������������������������������������ 672 560  -  - 
Estoques������������������������������������������������������������������������������������������  111.516  59.287  116.971  73.760 
Impostos e contribuições a recuperar ���������������������������������������������  56.462  23.915  59.425  28.193 
Adiantamentos a fornecedores��������������������������������������������������������  14.349  25.838  16.313  30.423 
Custos de mobilização diferidos ������������������������������������������������������  -  5.335 511  14.460 
Impostos diferidos ���������������������������������������������������������������������������  -  -  -  - 
Outros ativos circulantes �����������������������������������������������������������������  3.515  2.838  3.732  3.023 
Total do ativo circulante �������������������������������������������������������������������  340.140  217.943  407.965  310.676 
NÃO CIRCULANTE
Contas a receber de partes relacionadas����������������������������������������  43.278  38.963  43.232  38.963 
Estoques������������������������������������������������������������������������������������������  96.390  151.739  96.390  157.297 
Impostos e contribuições a recuperar ��������������������������������������������� 531  2.593 531  2.593 
Custos de mobilização diferidos ������������������������������������������������������  1.679  4.402  1.679  4.823 
Impostos diferidos ���������������������������������������������������������������������������  102.933  52.545  102.933  52.545 
Depósitos judiciais e cauções ���������������������������������������������������������  2.594  3.078  8.093  7.344 
Investimentos em controladas ���������������������������������������������������������  142.476  40.605  -  - 
Imobilizado ��������������������������������������������������������������������������������������  19.401  162.513  149.520  162.513 
Intangível �����������������������������������������������������������������������������������������  1.625  2.724  1.626  2.724 
Outros ativos não circulantes ����������������������������������������������������������  12.647  -  12.648  - 
Total do ativo não circulante ������������������������������������������������������������  423.554  459.162  416.652  428.802 
TOTAL DO ATIVO ���������������������������������������������������������������������������  763.694  677.105  824.617  739.478 

 Controladora  Consolidado 
2020 2019 2020 2019

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA �����������������������������������������������  982.313  443.834  1.142.729  601.949 
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ����������������������������������������� (1.092.494)  (499.171) (1.268.058)  (623.125)
PREJUÍZO BRUTO ������������������������������������������������������������������������� (110.181)  (55.337)  (125.329)  (21.176)
Despesas gerais e administrativas �������������������������������������������������� (65.963)  (47.856)  (66.181)  (47.888)
Outras receitas operacionais �����������������������������������������������������������  1.520  43.697 1.520  43.697 
Outras despesas operacionais �������������������������������������������������������� (12.928)  (4.368)  (40.791)  (4.368)
PREJUÍZO OPERACIONAL ������������������������������������������������������������ (187.552)  (63.864)  (230.781)  (29.735)
Receitas financeiras ������������������������������������������������������������������������  5.745  5.736 5.823  5.812 
Despesas financeiras ���������������������������������������������������������������������� (1.366) (560)  (1.420) (792)
Variação cambial, líquida �����������������������������������������������������������������  6.779 709 5.083 114 
RECEITAS FINANCEIRAS, LÍQUIDAS �������������������������������������������  11.158  5.885 9.486  5.134 
Resultado de equivalência patrimonial �������������������������������������������� (56.340)  21.215 - - 
PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS ��������������������������������������������� (232.734)  (36.764)  (221.295)  (24.601)
Imposto de renda e contribuição social  50.387  6.031 38.762  (6.203)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ������������������������������������������������������������ (182.347)  (30.733)  (182.533)  (30.804)
Prejuízo atribuível aos acionistas:
Controladores ���������������������������������������������������������������������������������� (182.347)  (30.733)  (182.347)  (30.733)
Não controladores ���������������������������������������������������������������������������  - - (186) (71)
Prejuízo do exercício básico e diluído por ação
Ações ordinárias ������������������������������������������������������������������������������ (2,86)  (0,48)  (2,86)  (0,48)
Ações preferenciais ������������������������������������������������������������������������� (2,86)  (0,48)  (2,86)  (0,48)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Prejuízo do exercício ����������������������������������������������������������������������� (182.347) (30.733) (182.533) (30.804)
Outros resultados abrangentes
Itens que poderão ser reclassificados subsequentemente
 para a demonstração do resultado
Diferença de câmbio originada na conversão de operações
 no exterior ��������������������������������������������������������������������������������������  13.415  1.674 13.415 1.696
Resultado abrangente total do exercício ����������������������������������������� (168.932) (29.059) (169.118) (29.108)
Resultado abrangente total atribuível aos acionistas:
Controladores ���������������������������������������������������������������������������������� (168.932) (29.059) (169.083) (29.059)
Não controladores ��������������������������������������������������������������������������� - - (35) (49)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora Consolidado
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2020 2019 2020 2019
Prejuízo do exercício ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� (182.347) (30.733) (182.533) (30.804)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido/(prejuízo) do exercício ao caixa líquido
 aplicados nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização ������������������������������������������������������������������������������������������������  6.479  13.923  14.499  13.923 
Provisão perda estoque �������������������������������������������������������������������������������������������������������  9.271  -  36.626  - 
Variação cambial, líquida ����������������������������������������������������������������������������������������������������� (6.779)  (709) (5.127)  (114)
Imposto de renda e contribuição social ������������������������������������������������������������������������������ (50.387) (6.031) (38.762)  6.203 
Provisão/(reversão) de contingências ��������������������������������������������������������������������������������  1.771  2.855  1.771  2.855 
Provisão para participação dos empregados nos lucros ��������������������������������������������������  15.325  -  15.353  - 
Valor residual de ativo intangível baixado ��������������������������������������������������������������������������  -  1.299  -  1.299 
Provisão para perdas em contratos onerosos, líquida ������������������������������������������������������  - (42.874)  - (42.874)
Ganho na venda de ativo imobilizado ��������������������������������������������������������������������������������  -  (96)  -  (96)
Perda por redução ao valor recuperável (impairment) ������������������������������������������������������  -  3.035  -  3.035 
Receitas de mobilização diferidas ��������������������������������������������������������������������������������������  -  - (17.701) (15.938)
Custos de mobilização diferidos �����������������������������������������������������������������������������������������  - 904  11.708  9.838 
Resultado de equivalência patrimonial �������������������������������������������������������������������������������  56.340 (21.215)  -  - 
Receitas financeiras, líquidas ���������������������������������������������������������������������������������������������� (4.379) (5.176) (4.403) (5.020)
Redução/(aumento) nos ativos:
Contas a receber de clientes ����������������������������������������������������������������������������������������������� 202 (5.050)  7.659 (2.886)
Contas a receber de partes relacionadas ��������������������������������������������������������������������������  20.450  5.099  20.372  5.092 
Estoques ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (6.151) (49.262) (18.930) (60.629)
Impostos e contribuições a recuperar��������������������������������������������������������������������������������� (30.485)  19.873 (29.170)  31.733 
Impostos diferidos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  -  -  -  - 
Adiantamentos a fornecedores �������������������������������������������������������������������������������������������  11.489 (15.897)  14.110 (13.172)
Custos de mobilização diferidos �����������������������������������������������������������������������������������������  8.058 (10.641)  5.385 (11.350)
Depósitos judiciais e cauções ��������������������������������������������������������������������������������������������� 484  (177)  (749)  (338)
Outros ativos ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (13.436)  3.938 (13.357)  3.795 
Aumento/(redução) nos passivos:
Fornecedores �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  42.258  20.948  56.849  18.085 
Impostos e contribuições a recolher �����������������������������������������������������������������������������������  2.967 676  7.914  (550)
Salários, provisão de férias e encargos sociais �����������������������������������������������������������������  6.208  6.530  6.284  6.546 
Contas a pagar partes relacionadas ����������������������������������������������������������������������������������� (111.322)  23.549 (118.680) (4.876)
Receitas de mobilização diferidas ��������������������������������������������������������������������������������������  -  -  3.976  3.495 
Outros passivos �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  17.936  (903)  17.371  (903)
Caixa aplicado nas atividades operacionais ���������������������������������������������������������������������� (206.048) (86.135) (209.535) (83.651)
Imposto de renda e contribuição social pagos �������������������������������������������������������������������  -  -  (11.626) (12.637)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais ���������������������������������������������������������� (206.048) (86.135) (221.161) (96.288)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aumento de capital em investida ���������������������������������������������������������������������������������������� (6.148)  (934)  -  - 
Aplicações financeiras ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� (72.798)  87.000 (72.798)  87.071 
Recebimentos relativos à venda de ativo imobilizado ������������������������������������������������������� 745 105 745 105 
Aquisição de bens do ativo imobilizado e do ativo intangível ������������������������������������������� (1.136)  (362) (1.136)  (362)
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimento ���������������������������� (79.337)  85.809 (73.189)  86.814 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de capital ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  287.439  -  287.439  - 
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento�����������������������������������������������������  287.439  -  287.439  - 
Aumento/(redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa ���������������������������������������  2.054  (326) (6.911) (9.474)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício �������������������������������������������������������� 73 399  27.865  36.322 
Efeitos das mudanças de câmbio s/o saldo de caixa mantido em moedas estrangeiras ��  -  -  13.038  1.017 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício ������������������������������������������������������������  2.127 73  33.992  27.865 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora Consolidado
Adiantamento Reservas de lucros Reserva de Patrimônio Patrimônio

para Divi- conversão de Lucros/ líquido atribuível líquido atribuível Total do 
Capital futuro aumento Reserva dendos Inves- moeda (prejuízos) aos acionistas aos acionistas patrimônio
social de capital de capital Legal Retidos timentos estrangeira acumulados controladores  não controladores líquido

SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 2018����������������������������������������������� 292.662 454 37.424  15.458  - 56.020  8.902 - 410.920 578  411.498 
Lucro líquido do exercício������������������������������������������������������������������ - -  -  -  - - -  (30.733) (30.733) (71)  (30.804)
Outros resultados abrangentes ��������������������������������������������������������� - -  -  -  - -  1.674  -  1.674  22 1.696 
Resultado abrangente total do exercício ������������������������������������������� - -  -  -  - -  1.674  (30.733) (29.059) (49)  (29.108)
Aumento de capital  ��������������������������������������������������������������������������� 454 -  -  -  - - -  - 454 -  454 
Adiantamento para futuro aumento de capital����������������������������������� -  (454)  -  -  - - -  - (454) - (454)
Destinação do resultado do exercício ����������������������������������������������� - -  -  -  - (30.733) -  30.733 - -  - 
Distribuição de dividendos para acionistas não controladores���������� - -  -  -  991 - -  - 991 -  991 
SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 2019����������������������������������������������� 293.116 - 37.424  15.458  991 25.287  10.576  - 382.852 529  383.381 
Prejuízo do exercício ������������������������������������������������������������������������� - -  -  -  - - -  (182.347) (182.347) (186)  (182.533)
Outros resultados abrangentes ��������������������������������������������������������� - -  -  -  - -  13.415  -  13.415 151  13.566 
Resultado abrangente total do exercício ������������������������������������������� - -  -  -  - -  13.415  (182.347) (168.932) (35)  (168.967)
Aumento de capital  ��������������������������������������������������������������������������� 287.439 -  -  -  - - -  - 287.439 -  287.439 
Absorção do prejuízo do exercício ���������������������������������������������������� - -  (37.424)  (15.458)  - (25.287) (23.991)  102.160 - -  - 
SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 2020����������������������������������������������� 580.555 -  -  -  991 - -  (80.187) 501.359 494  501.853 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

CONTADORDIRETORIA
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Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 
da Serviços de Petróleo Constellation Participações S.A. A administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores 
e prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. A Diretoria.

SERVIÇOS DE PETRÓLEO CONSTELLATION PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em Recuperação Judicial)

CNPJ Nº 12.045.924/0001-93

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000, exceto valores por ação)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$’000, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

1. INFORMAÇÕES GERAIS: A Serviços de Petróleo Constellation Participações S.A. - em Recuperação Judicial 
(“SPC Participações”), ou em conjunto com suas controladas direta e indiretas, (“Companhia”), tem como principal 
objeto o investimento na Serviços de Petróleo Constellation S.A.- Em Recuperação Judicial (“Serviços de 
Petróleo”), entidade que atua na prestação de serviços de perfuração de poços de petróleo e gás, no fornecimento 
de suprimentos, importação e exportação, compra e venda de materiais e equipamentos destinados à indústria 
de petróleo e gás, bem como na participação em outras sociedades. A SPC Participações é controlada direta da 
Constellation Overseas Ltd. (“Constellation Overseas”) e controlada indireta da Constellation Oil Services Holding 
S.A. (“Constellation”, ou em conjunto com suas subsidiárias, (“Grupo”). A Companhia opera de forma integrada com 
o Grupo. A Serviços de Petróleo iniciou suas atividades em 1981 como prestadora de serviços de perfuração de 
poços terrestres de petróleo e gás, utilizando sondas terrestres (onshore) convencionais. Atualmente, a Serviços de 
Petróleo também opera sondas terrestres (onshore). Atualmente, a Serviços de Petroleo também opera plataformas 
semissubmersíveis e navios de perfuração (offshore). Em 6 de dezembro de 2018, a Constellation e algumas de suas 
subsidiárias, incluindo a Companhia (doravante denominadas em conjunto como (“Devedores da RJ”), requereram 
o pedido de Recuperação Judicial (“RJ”) nos termos da Lei de Recuperações Judiciais e Falências Brasileira (Lei n° 
11.101/2005 - LRF) perante a 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (“Juízo da 
RJ”), dando início à RJ dos Devedores da RJ (“Processo de RJ”). Em 28 de junho de 2019 aproximadamente 90% 
dos credores financeiros, em valor, aprovaram o Plano de Recuperação Judicial (PRJ). Em 1º de julho de 2019, 
o Juízo da RJ homologou o PRJ. Em 18 de dezembro de 2019, o Grupo assinou os contratos de financiamento 
alterados e atualizados, bem como novos contratos de financiamento com seus credores financeiros e emitiu novas 
notas seniores com garantias e sem garantia, de acordo com as novas Indentures (“Closing da RJ”). No entanto, 
considerando que (i) o setor de Petróleo e Gás sofreu um impacto significativo da pandemia global Covid-19 e 
seus efeitos imprevisíveis na desaceleração da atividade econômica e (ii) o Grupo tem relevantes amortizações 
dívida programados para 2021, o Grupo retomou as discussões com seus credores para alcançar uma estrutura de 
capital sustentável alinhada com seus negócios no ambiente econômico atual do setor. Como um primeiro passo 
neste objetivo e para criar um ambiente de negociação adequado, o Grupo obteve um waiver de 45 dias dos seus 
credores, suspendendo certas obrigações do PRJ, incluindo pagamentos de dívidas financeiras relacionadas com 
(i) os projetos Amaralina, Laguna e Brava e (ii) empréstimo Bradesco, ambos com vencimento inicial no final de 
março de 2021. No contexto das negociações em andamento com seus credores, o Grupo protocolou em 6 de abril 
de 2021 um pedido no Tribunal da RJ para estender o período de supervisão da RJ por 12 meses (a partir da data 
de aprovação do pedido) e apresentação de um Plano alterado e suspensão da exequibilidade das obrigações do 
PRJ até que um novo Plano seja votado e aprovado. O pedido foi concedido em 7 de abril de 2021. Serviços de 
Petróleo Onshore Constellation Ltda. (“SPC Onshore”) - Em 9 de janeiro de 2020 a SPC Onshore foi incorporada 
pela Serviços de Petróleo através de aporte das sondas onshore QG-I, QG-II, QG-III, QG-IV, QG-V, QG-VI, QG-VII, 
QG-VIII e QG-IX no montante de R$138.649.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
Pronunciamentos Técnicos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
- CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que acompanham as Normas Internacionais de 
Relatório Financeiro (IFRS).

3. ENTIDADES CONSOLIDADAS
Entidade

País de 
incorpo- 

ração

Percentual de 
participação direta (%)

Percentual de 
participação indireta (%)

2020 2019 2020 2019
Serviços de Petróleo Constellation S.A. �������������������� Brasil 100,00 100,00 100,00 100,00
Domenica S.A. ������������������������������������������������������������ Paraguai 6,67 6,67 100,00 100,00
QGOG Perforaciones S.A.C �������������������������������������� Peru 0,20 0,20 100,00 100,00
Domenica Argentina S.A. ������������������������������������������� Argentina 10,00 10,00 100,00 100,00
Serviços de Petróleo Constellation S.A. ÍNDIA ��������� Índia - - 100,00 100,00
Serviços de Petróleo Onshore Constellation LTDA �� Brasil - - 100,00 -
4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CONSOLIDADO): A Companhia possui aplicações financeiras do tipo operação 
compromissada com uma remuneração média anual de 97,50% do CDI. 
5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES (CONSOLIDADO): As contas a receber se referem, substancialmente, aos 
recebíveis junto aos clientes Petrobras e ONGC pelos serviços de operação das sondas de perfuração utilizadas na 
exploração de petróleo e gás. O prazo médio de recebimento é de, aproximadamente, 45 dias. 
6. ESTOQUES (CONSOLIDADO): Os estoques se referem aos materiais a serem utilizados nas operações das 
sondas de perfuração. Os montantes reconhecidos na demonstração do resultado foram contabilizados como custo 
dos serviços prestados.
7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL (CONSOLIDADO) Imobilizado  Intangível 
Custo
Saldo em 31 de dezembro de 2018 �������������������������������������������������������� 218.203 16.071
 Adições ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 98.239 -
 Baixas ����������������������������������������������������������������������������������������������������� (1,611)  -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 �������������������������������������������������������� 314.831 16.071
 Adições �������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.136 25
 Baixas ��������������������������������������������������������������������������������������������������� (40.866)  -

Saldo em 31 de dezembro de 2020 �������������������������������������������������������� 275.100 16.097
Depreciação acumulada e redução ao valor recuperável (impairment)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 �������������������������������������������������������� (137.194) (11.809)
Adições �������������������������������������������������������������������������������������������������� (12.385) (1.538)
Perdas por redução ao valor recuperável (impairment) ������������������������� (3.035) -
Baixas ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 296 -

Saldo em 31 de dezembro de 2019 �������������������������������������������������������� (152.318) (13.347)
Adições �������������������������������������������������������������������������������������������������� (14.449) (1.125)
Baixas ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 41.187 -

Saldo em 31 de dezembro de 2020 �������������������������������������������������������� (125.580) (14.472)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 �������������������������������������������������������� 162.513 2.724
Saldo em 31 de dezembro de 2020 �������������������������������������������������������� 149.520 1.625
8. PROVISÕES (CONSOLIDADO): a) Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda provável: 
Durante o curso normal de suas atividades, a Companhia está exposta a reclamações de natureza trabalhista e fiscal. 
Para cada processo ou exposição a processo, a Administração efetua uma avaliação da probabilidade de que sua 
decisão final possa resultar em uma perda para a Companhia. Com base nesta avaliação, a Administração registou 
uma provisão para cobrir as prováveis perdas trabalhistas e fiscais. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia 
reverteu o montante de R$84.692 referente à mudança de avaliação quanto à probabilidade perda de causa de 
natureza fiscal. A movimentação da provisão é demonstrada a seguir:

2020 2019
Saldo em 1° de janeiro ������������������������������������������������������������������������������������������������ 7.385 4.530
Adições  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.301 4.207
Reversões ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (3.530) (1.352)
Saldo em 31 de dezembro ������������������������������������������������������������������������������������������ 9.156  7.385
b) Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda possível: Em 31 de dezembro de 2020, os 
processos considerados como de probabilidade de perda possível pela Administração da Companhia e por seus 
assessores legais internos e externos não estão provisionados nas demonstrações financeiras consolidadas e são 
compostos, substancialmente, de processos trabalhistas (relacionados principalmente a acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais) no montante de R$129.750 (R$147.229 em 31 de dezembro de 2019), processos fiscais no 
montante de R$120.390 (R$116.120 em 31 de dezembro de 2019) e processos cíveis no montante de R$50 (R$48 
em 31 de dezembro de 2019). 
9. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (CONSOLIDADO): A receita operacional da Companhia é derivada, 
substancialmente, dos contratos de afretamento, de prestação de serviços de perfuração e de manutenção. A receita 
operacional líquida é como segue:

2020 2019
Receita operacional bruta�������������������������������������������������������������������������������������������� 1.229.312 651.595
Impostos sobre a receita (PIS/COFINS) ��������������������������������������������������������������������� (33.363) (16.247)
Imposto sobre serviços (ISS) �������������������������������������������������������������������������������������� (30.207) (13.750)
GST ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (21.012) (19.649)
Descontos Concedidos������������������������������������������������������������������������������������������������ (2.001) -
Total dos impostos incidentes�������������������������������������������������������������������������������������� (86.583) (49.646)
Receita operacional líquida ����������������������������������������������������������������������������������������� 1.142.729 601.949
10. EVENTOS SUBSEQUENTES: Contrato de afretamento e de prestação de serviços de perfuração Atlantic Star - Em 
06 de janeiro de 2021, a Atlantic Star iniciou suas operações para a Petrobras offshore na costa brasileira, na Bacia 
de Campos. O contrato tem duração de 1095 dias. Prorrogação contrato Olinda Star - Em 27 de fevereiro de 2021, o 
contrato com ONGC foi aditado por um período adicional de 191 dias, até 22 de julho de 2021, devido à taxa zero e dias 
de força maior ocorridos durante o prazo do contrato original. Em caso de indisponibilidade do programa de trabalho 
durante o período adicional, o contrato pode ser rescindido pela ONGC. Todos os outros termos e condições continuam 
inalterados� Atualização de reestruturação – Em 15 e 16 de março de 2021, Grupo obteve um waiver de 45 dias dos 
seus credores, suspendendo certas obrigações do PRJ, incluindo pagamentos de dívidas financeiras relacionadas com 
(i) os projetos Amaralina, Laguna e Brava e (ii) empréstimo Bradesco, ambos com vencimento inicial no final de março 
de 2021. No contexto das negociações em andamento com seus credores, o Grupo protocolou em 6 de abril de 2021 
um pedido no Tribunal da RJ para estender o período de supervisão da RJ por 12 meses (a partir da data de aprovação 
do pedido) e apresentação de um Plano alterado e suspensão do Contrato de afretamento e de prestação de serviços 
de perfuração Brava Star - Em 30 de março de 2021, a Brava Star iniciou suas operações para a Petrobras no litoral do 
Estado do Espírito Santo, Brasil. O contrato tem duração estimada de 810 dias.
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ATIVO 2020 2019 2020 2019
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa ��������������������������������������������� 164 53 34.156 27.917
Aplicações financeiras ��������������������������������������������������������� - - 93.422 17.053
Contas a receber de clientes ����������������������������������������������� - - 65.413 73.072
Contas a receber de partes relacionadas���������������������������� - - 18.186 42.827
Dividendos a receber de controlada ������������������������������������ 48 42 - -
Estoques������������������������������������������������������������������������������ - - 116.971 73.760
Impostos e contribuições a recuperar ��������������������������������� 267 261 59.693 28.456
Adiantamentos a fornecedores�������������������������������������������� - - 16.313 30.423
Custos de mobilização diferidos ������������������������������������������ - - 511 14.460
Outros ativos circulantes ����������������������������������������������������� - - 3.730 3.023
Total do ativo circulante ������������������������������������������������������� 479 356 408.395 310.991
NÃO CIRCULANTE
Contas a receber de partes relacionadas���������������������������� - - 43.196 38.963
Estoques������������������������������������������������������������������������������ - - 96.390 157.297
Impostos e contribuições a recuperar ��������������������������������� - - 531 2.593
Custos de mobilização diferidos ������������������������������������������ - - 1.679 4.823
Impostos diferidos ��������������������������������������������������������������� - - 102.933 52.545
Depósitos judiciais e cauções ��������������������������������������������� - - 8.094 7.344
Investimentos em controladas ��������������������������������������������� 501.857 383.381 - -
Imobilizado �������������������������������������������������������������������������� - - 149.520 162.513
Intangível ����������������������������������������������������������������������������� - - 1.626 2.724
Outros ativos não circulantes ���������������������������������������������� - - 12.647 -
Total do ativo não circulante ������������������������������������������������ 501.857 383.381 416.616 428.802
TOTAL DO ATIVO ��������������������������������������������������������������� 502.336 383.737 825.011 739.793
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PASSIVO 2020 2019 2020 2019
CIRCULANTE
Fornecedores ���������������������������������������������������������������������� 36 - 157.237 100.353
Impostos e contribuições a recolher ������������������������������������ 30 33 16.233 8.319
Salários, provisão de férias e encargos sociais ������������������ - - 71.703 50.067
Contas a pagar a partes relacionadas��������������������������������� - - 40.228 160.372
Dividendos a Pagar ������������������������������������������������������������� 1.012 1.011 1.012 1.012
Receitas de mobilização diferidas ��������������������������������������� - - 487 13.834
Provisão para multas contratuais ���������������������������������������� - - 7.086 4.010
Provisão para perdas com contratos onerosos ������������������� - - - -
Outros passivos circulantes������������������������������������������������� - - 8.679 8.673
Total do passivo circulante �������������������������������������������������� 1.078 1.044 302.665 346.640
NÃO CIRCULANTE
Contas a pagar a partes relacionadas��������������������������������� 36 - 3.965 2.500
Receitas de mobilização diferidas ��������������������������������������� - - - 378
Provisão para contingências ����������������������������������������������� - - 9.156 7.385
Outros passivos não circulantes������������������������������������������ - - 8.003 197
Total do passivo não circulante ������������������������������������������� 36 - 21.124 10.460
TOTAL DO PASSIVO ���������������������������������������������������������� 1.114 1.044 323.789 357.100
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social ����������������������������������������������������������������������� 581.424 293.261 581.424 293.261
Reserva de capital ��������������������������������������������������������������� - 37.424 - 37.424
Adiantamento para futuro aumento de capital��������������������� 170 - 170 -
Reserva de lucros���������������������������������������������������������������� - 40.854 - 40.854
Outros resultados abrangentes ������������������������������������������� - 11.154 - 11.154
Prejuízos acumulados ��������������������������������������������������������� (80.372) - (80.372) -
Total do patrimônio líquido��������������������������������������������������� 501.222 382.693 501.222 382.693
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ��������� 502.336 383.737 825.011 739.793
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2020 2019 2020 2019

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA ����������������������������������� - - 1.142.729 601.949
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ����������������������������� - - (1.268.058) (623.125)
PREJUÍZO BRUTO ������������������������������������������������������������� - - (125.329) (21.176)
Despesas gerais e administrativas �������������������������������������� (126) (106) (66.307) (47.994)
Outras receitas operacionais ����������������������������������������������� - - 1.520 43.697
Outras despesas operacionais �������������������������������������������� - - (40.791) (4.368)
PREJUÍZO OPERACIONAL ������������������������������������������������ (126) (106) (230.907) (29.841)
Receitas financeiras ������������������������������������������������������������ - 2 5.824 5.814
Despesas financeiras ���������������������������������������������������������� (724) - (2.144) (792)
Variação cambial, líquida ����������������������������������������������������� 8 (2) 5.091 112
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS �������� (716) - 8.771 5.134
Resultado de equivalência patrimonial �������������������������������� (182.532) (30.804) - -
PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS ��������������������������������� (183.374) (30.910) (222.136) (24.707)
Imposto de renda e contribuição social  ������������������������������ - - 38.762 (6.203)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ������������������������������������������������ (183.374) (30.910) (183.374) (30.910)
Prejuízo do exercício básico e diluído por ação
Ações ordinárias ������������������������������������������������������������������ (1,05) (0,21) (1,05) (0,21)
Ações preferenciais ������������������������������������������������������������� (1,05) (0,21) (1,05) (0,21)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora e Consolidado
2020 2019

Prejuízo do exercício ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (183.374) (30.910)
Outros resultados abrangentes
Itens que poderão ser reclassificados subsequentemente para a demonstração do resultado
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior ����������������������������������������������� 13.570 1.694 
Resultado abrangente total do exercício ��������������������������������������������������������������������������������� (169.804) (29.216)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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SALDO EM 31/12/2018 ��������������� - 293.261 37.424 15.498 56.268 9.458 - 411.909
Prejuízo do exercício �������������������� - - - - - - (30.910) (30.910)
Outros resultados abrangentes���� - - - - - 1.694 - 1.694
Resultado abrangente total
 do exercício ��������������������������������� - - - - - 1.694 (30.910) (29.216)
Absorção do prejuízo do exercício �� - - - - (30.910) - 30.910 -
SALDO EM 31/12/2019 ��������������� - 293.261 37.424 15.498 25.358 11.152 - 382.693
Prejuízo do exercício �������������������� - - - - - - (183.374) (183.374)
Outros resultados abrangentes���� - - - - - 13.570 - 13.570
Outros resultados abrangentes���� - - - - - 13.570 (183.374) (169.804)
Aumento de capital ����������������������� - 288.163 - - - - - 288.163
Adiantamento para futuro
 aumento de capital ��������������������� 170 - - - - - - 170
Absorção do prejuízo do exercício �� - - (37.424) (15.498) (25.358) (24.722) 103.002 -
SALDO EM 31/12/2020 ��������������� 170 581.424 - - - - (80.372) 501.222

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2020 2019 2020 2019
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício ���������������������������������������������������������������� (183.374) (30.910)(183.374) (30.910)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido/(prejuízo) do exercício
 ao caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização ������������������������������������������������������������������������������ - - 14.499 13.923
Provisão perda estoque������������������������������������������������������������������������������������ - - 36.626 -
Receitas de mobilização diferidas �������������������������������������������������������������������� - - (17.701) (15.938)
Custos de mobilização diferidos ����������������������������������������������������������������������� - - 11.708 9.838
Variação cambial, líquida ���������������������������������������������������������������������������������� (8) 2 (5.135) (112)
Imposto de renda e contribuição social ������������������������������������������������������������ - - (38.762) 6.203
Valor residual de ativo intangível baixado �������������������������������������������������������� - - - 1.299
Provisão/(reversão) para perdas em contratos onerosos, líquida �������������������� - (42.874)
Ganho na venda de ativo imobilizado �������������������������������������������������������������� - - - (96)
Perda por redução ao valor recuperável (impairment) ������������������������������������� - - - 3.035
Provisão/(reversão) de contingências �������������������������������������������������������������� - - 1.771 2.855
Provisão para participação dos empregados nos lucros ���������������������������������� - - 15.353 -
Resultado de equivalência patrimonial ������������������������������������������������������������� 182.532 30.804 -
Receitas (despesas) financeiras, líquidas �������������������������������������������������������� - (2) (4.403) (5.022)
Redução/(aumento) nos ativos:
Contas a receber de clientes ���������������������������������������������������������������������������� - - 7.659 (2.886)
Contas a receber de partes relacionadas��������������������������������������������������������� - - 20.372 5.092
Estoques����������������������������������������������������������������������������������������������������������� - - (18.930) (60.629)
Impostos e contribuições a recuperar �������������������������������������������������������������� (6) (6) (29.176) 31.727
Adiantamentos a fornecedores������������������������������������������������������������������������� - - 14.110 (13.172)
Custos de mobilização diferidos ����������������������������������������������������������������������� - - 5.385 (11.350)
Depósitos judiciais e cauções �������������������������������������������������������������������������� - - (749) (338)
Outros ativos ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 (1) (13.356) 3.602
Aumento/(redução) nos passivos:
Fornecedores ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 - 56.885 18.085
Impostos e contribuições a recolher ����������������������������������������������������������������� - - 7.914 (550)
Salários, provisão de férias e encargos sociais ����������������������������������������������� - (1) 6.284 6.545
Contas a pagar a partes relacionadas�������������������������������������������������������������� 36 - (118.680) (4.876)
Receitas de mobilização diferidas �������������������������������������������������������������������� - - 3.976 3.495
Outros passivos ������������������������������������������������������������������������������������������������ - - 17.622 (903)
Caixa aplicado nas atividades operacionais����������������������������������������������������� (783) (114)(210.102) (83.957)
Imposto de renda e contribuição social pagos ������������������������������������������������� - - (11.626) (12.637)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais ����������������������������������������� (783) (114)(221.728) (96.594)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aumento de capital em investida���������������������������������������������������������������������� (287.439) - - -
Adiantamento para futuro aumento de capital�������������������������������������������������� 170 - - -
Aplicações financeiras �������������������������������������������������������������������������������������� - 2 (72.798) 87.073
Recebimentos relativos à venda de ativo imobilizado �������������������������������������� - - 745 105
Aquisição de bens do ativo imobilizado e do ativo intangível��������������������������� - - (1.136) (163)
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimento ������������ (287.269) 2 (73.189) 87.015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Dividendos pagos
Aumento de capital ������������������������������������������������������������������������������������������� 288.163 - 288.163 -
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento������������������������������������ 288.163 - 288.163 -
Aumento/(redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa ����������������������� 111 (112) (6.754) (9.579)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ��������������������������������������� 53 165 27.917 36.487
Efeitos das mudanças de câmbio sobre o saldo de caixa mantido em
 moedas estrangeiras �������������������������������������������������������������������������������������� - - 12.993 1.009
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício������������������������������������������� 164 53 34.156 27.917

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

CONTADORDIRETORIA
Valdir Moreira Bufon José Augusto Fernandes Filho Valdir Moreira Bufon - CRC-RJ 69.280-0-7
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OTHON L BEZERRA DE MELLO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO S.A.
CNPJ 33.200.023/0001-07 - NIRE 33.3.0011682-6

Edital de convocação: Convidamos os acionistas a se reunirem em AGO, 
na sede da Cia., na Rua Teófilo Otoni, 15, sala 1204, Centro, Rio de Janeiro/
RJ., no dia 22.05.2021, às 9:00h., a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2018 
e 31.12.2019; ii) Deliberar sobre a destinação do resultado dos períodos; 
iii) Eleição/Reeleição dos membros da  Diretoria; iv) Fixar o montante de 
remuneração dos administradores. Rio de Janeiro, 13/05/2021. Rogério Luiz 
Lima Figueira – Dir. Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997

EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Ofici-
al, matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autoriza-
do pelo Proprietário/ Credor Fiduciário SPE MARICA 1 EMPREEN-
DIMENTOS 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 15.068573/0001-
24, faz saber aos que virem o presente edital e interessar possa,
especialmente ao DEVEDOR FIDUCIANTE: MARIA MARLI DA SIL-
VA 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 comple-
mentar 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, inclusi-
ve tributos, Condomínio e despesas com a realização de leilão,
conforme abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver lici-
tante 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 FREN-
TE PARA A RUA 15; 12,00M PELOS FUNDOS COM FAZENDA PE-
DRA 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 DISPOSI-
ÇÃO 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 respon-
sabilidade do comprador o Ônus de IPTU, taxas, alvarás, certi-
dões, 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 de-
socupação/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, median-
te 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
pelo email:  schulmann@schulmann.com.br ou
(http://www.schulmann.com.br).

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

RENOVAÇÃO DE LICENÇA
ADMINISTRADORA CARIOCA DE SHOPPING CENTERS S/C LTDA -
01.945.808/0001-04 torna público que requereu da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, atra-
vés do processo nº 14/200.925/2011, a renovação de sua Licença Muni-
cipal de Instalação (LMI) nº 1706/2016 para modificação de edificação
comercial com acréscimo de área situado na Av. Vicente de Carvalho, 909
– Vicente de Carvalho, RJ.

BNDES tem lucro líquido 
de R$ 9,8 bilhões no 1º tri
Impulsionado pela venda total de participação societária na Vale

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econô-

mico e Social (BNDES) 
apurou lucro líquido de R$ 
9,8 bilhões no primeiro tri-
mestre de 2021, 78% acima 
do mesmo período do ano 
anterior, com resultado po-
sitivo impulsionado pela 
venda de participações so-
cietárias, como a saída total 
do capital da mineradora 
Vale, incluindo as debêntu-
res participativas da compa-
nhia, e pela intermediação 
financeira. 

Ao divulgar os resultados 
nesta quinta-feira em uma 
teleconferência com analis-
tas e jornalistas, o presidente 
do BNDES, Gustavo Mon-
tezano, disse que o banco 
continuou com a estratégica 
de se retirar “de posições fi-
nanceiras meramente espe-
culativas”. Ele não detalhou 
que a saída da Vale, cujo lí-
quido do primeiro semestre 
avnaço 2.174% ao chega a 
R$ 5,5 bilhões, esteva no rol 
de posições especulativas.

“Continuamos com o 
reposicionamento da nossa 
carteira de ações”, frisou 
o executivo que classificou 

os resultados do primeiro 
trimestre de “robustos” e 
destacou que são uma con-
tinuidade dos resultados 
anuais de 2020.

Os desembolsos tiveram 
crescimento de 35%, che-
gando a R$ 11,3 bilhões, 
sendo que 46% desse valor 
(R$ 5,2 bilhões) foram des-
tinados a micro, pequenas e 
médias empresas (MPMEs) 
e 49% (R$ 5,6 bilhões) ao 
setor de infraestrutura.

Mais da metade da car-
teira de crédito de ope-
rações diretas e indiretas 
não automáticas do Ban-
co (52,5%) está vinculada 
a empreendimentos que 
apoiam a economia verde 
e o desenvolvimento so-
cial. Esses recursos estão 
aportados em projetos de 
setores como saneamen-
to, energias renováveis, 
desenvolvimento urbano, 
entre outros incluídos na 
sigla ASG (que se refe-
re a questões ambientais, 
sociais e de governan-
ça corporativa). Apenas 
no primeiro trimestre de 
2021, R$ 3,7 bilhões fo-
ram desembolsados para 
esses setores, conforme 

apresentação de resultados 
feita nesta quinta-feira.

O produto de interme-
diação financeira atingiu 
R$ 4,4 bilhões, aumento 
de 7,8% em comparação 
ao primeiro trimestre de 
2020. A receita com opera-
ções de crédito e repasses 
aumentou 10,8% em rela-
ção ao primeiro trimestre 
de 2020, chegando a R$ 
9,2 bilhões. Essas opera-
ções beneficiaram, entre 
janeiro e março de 2021, 
23 mil empresas com cerca 
de 162 mil trabalhadores. 
Também teve impacto posi-
tivo no resultado a reversão 
de R$ 432 milhões em pro-
visão para risco de crédito 
no primeiro trimestre de 
2021. A reversão decorre 
de recuperação de créditos, 
principalmente por hon-
ra do Fundo de Garantia à 
Exportação (FGE), além da 
melhora da classificação de 
risco de algumas empresas. 
No primeiro trimestre de 
2020, foi registrada pro-
visão de R$ 1,7 bilhão, in-
fluenciada pela revisão dos 
ratings dos setores mais 
afetados pela pandemia da 
Covid-19.

Mesmo excluídos os 
eventos extraordinários, 
como vendas das ações e o 
provisionamento para ris-
co de crédito, por exemplo, 
o resultado recorrente do 
BNDES foi positivo em R$ 
2,4 bilhões no primeiro tri-
mestre de 2021, estável em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2020.

Ativos

O ativo do Sistema BN-
DES totalizou R$ 737,2 bi-
lhões em 31 de março de 
2021, apresentando diminui-
ção de R$ 41,1 bilhões (5,3%) 
no trimestre. A redução se 
deu, principalmente, devido 
ao pagamento antecipado 
de R$ 38 bilhões ao Tesouro 
Nacional e à desvalorização 
da carteira de participações 
societárias em função de os-
cilações dos papéis no mer-
cado financeiro.

A carteira de crédito e re-
passes, líquida de provisões, 
totalizou R$ 446,1 bilhões, 
representando 60,5% dos 
ativos totais em 31 de mar-
ço de 2021 e se mantendo 
no mesmo patamar de 31 
de dezembro de 2020.

Mineradoras lançam 
desafio de substituição  
do diesel por baterias

Vale, BHP e Rio Tin-
to, três das maio-
res mineradoras 

do mundo, lançaram nes-
ta o “Desafio de Inovação 
Charge On”, uma chamada 
global voltada a empreende-
dores, fornecedoras e start-
ups capazes de desenvolver 
soluções de eletrificação de 
grandes caminhões, como 
os usados em minas.  

Segundo a três minera-
doras, o objetivo é gerar 
soluções que irão permitir 
a substituição do diesel por 
baterias e, assim, reduzir 
significativamente as emis-
sões em operações, além 
de aumentar a segurança e 
a produtividade operacio-
nal. O desafio está sendo 
conduzido pela Austmine, 
associação de equipamen-
tos, tecnologia e serviços 
de mineração da Austrália 
(METS, na sigla em inglês). 
As mineradoras anuncia-
ram, recentemente, que 
pretendem se tornar carbo-
no neutro em 2050. 

Atualmente, a tecnologia 
disponível no mercado não 
atende à mudança desejada 
pelas empresas. Isto porque 
os sistemas de carregamen-
to estacionários requerem 
um tempo considerável 
para carregar caminhões 
grandes, o que resultaria 
em perda de produtivida-
de significativa. A indústria 
de mineração precisa de 
conceitos de carregamen-
to rápido em escala de vá-
rios megawatts, capazes de 
fornecer cerca de 400 kWh 
para carregar e impulsionar 
um caminhão dentro do ci-
clo de transporte do cami-
nhão - carga, deslocamento, 
despejo, retorno e fila.

As inscrições para o “De-
safio de Inovação Charge 
On” estarão abertas a par-
tir do próximo dia 18. Os 
candidatos poderão apre-
sentar seus projetos duran-
te este ano. Informações 
podem  ser checadas no 
websitewww.chargeoninno-
vation.com.

Comércio China-CEEC 
aumenta 50,2% no 1º tri

Lucro da EDP subiu  
59 milhões de euros

O comércio entre a China 
e os países da Europa Cen-
tral e Oriental (CEEC, em 
inglês) aumentou 50,2% no 
primeiro trimestre de 2021, 
para US$ 30,13 bilhões, in-
formou Ren Hongbin, mi-
nistro adjunto do Comércio 
chinês, ao revelar, em uma 
entrevista coletiva,  que as 
importações chinesas  proce-
dentes dos países da daquela 
região europeia, subiram para 
US$ 8,17 bilhões no período, 
44,7% a mais que no ano an-
terior.

O país planeja importar 
produtos no valor de US$ 
170 bilhões da CEEC nos 
próximos cinco anos, assina-
lou Ren. Apesar da recessão 
mundial, o comércio entre a 
China e a CEEC aumentou 
8,4% anualmente, atingindo 

US$ 103,45 bilhões no ano 
passado. O oficial acrescen-
tou que o comércio bilateral 
manteve um crescimento 
médio anual de 8% entre 
2012 e 2020. Em perspec-
tiva, Ren disse que a China 
continuará aumentando as 
importações e promovendo 
a balança comercial através 
de plataformas como a Ex-
posição China-CEEC e a 
Exposição Internacional de 
Importações da China.

Segundo a agência Xi-
nhua, a segunda Exposição 
e Feira Internacional de Bens 
de Consumo China-CEEC 
se realizará de 8 a 11 de junho 
na cidade oriental de Ningbo, 
na Província de Zhejiang. 
Espera-se que atraia mais 
de 2.000 convidados e 6.000 
compradores nacionais.

A companhia EDP 
(Energias de Portugal)  re-
portou 180 milhões de eu-
ros de resultado líquido 
atribuível a acionistas no 
primeiro trimestre, mais 
23% do que no mesmo 
período do ano anterior, 
informou comunicado ao 
mercado postado nesta 
quinta-feira pela empresa e 
replicado pela agência Lusa.

De acordo com a infor-
mação divulgada à Comis-
são do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM) de 

Portugal, a empresa somou 
159 milhões de euros de lu-
cro recorrente até março, 
mais 6% do que em igual 
período de 2020. 

“O resultado líquido re-
corrente da EDP subiu 6% 
no primeiro trimestre de 
2021 para 159 milhões de 
euros. Incluindo efeitos não 
recorrentes, o resultado lí-
quido reportado no primei-
ro trimestre de 2021 atingiu 
os 180 milhões de euros”, 
lê-se no comunicado envia-
do à CMVM.
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RUMISA S.A.
C.N.P.J. Nº. 42.515.650/0001-10

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Acionistas: Vimos submeter à sua apreciação, exame e aprovação, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2020 da RUMISA S.A., devidamente acompanhadas das Notas 
Explicativas pertinentes, tudo em conformidade com o que dispõe o Estatuto Social e a legislação em vigor. Para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários, a Diretoria permanecerá à inteira disposição dos senhores. Rio 
de Janeiro, 30 de abril de 2020. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
A T I V O 31.12.20-R$ 31.12.19-R$

CIRCULANTE 9.972.972,59 7.246.095,83
Disponível
Bancos Conta Corrente 67.527,94 69.469,82
Aplicações Financeiras 1.170.100,62 583.447,10

1.237.628,56 652.916,92
Outros Créditos
Dividendos a Receber 8.710.019,66 6.560.267,62
Impostos a Recuperar 24.220,27 32.712,65
Outros Créditos 1.104,10 198,64

8.735.344,03 6.593.178,91
NÃO CIRCULANTE 288.974.679,34 331.675.927,53
Investimentos
Participações Societárias - ALTSA 288.972.372,86 331.673.621,05
Outros Investimentos 2.306,48 2.306,48

Total do Ativo 298.947.651,93 338.922.023,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.20-R$ 31.12.19-R$

CIRCULANTE 14.025,07 1.560,99
Fornecedores de Serviços a Pagar 11.651,48 -
Impostos a Pagar 1.030,42 889,36
Encargos Sociais a Pagar 1.343,17 671,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 298.933.626,86 338.920.462,37
Capital 6.460.000,00 6.460.000,00
Reserva Legal 1.292.000,00 1.292.000,00
Reserva de Lucros a Realizar 283.320.691,42 293.096.669,39
Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexo 7.860.935,44 38.071.792,98

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 298.947.651,93 338.922.023,36

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
31.12.20-R$ 31.12.19-R$

(Reclassificado)
RECEITAS OPERACIONAIS 13.394.965,82 45.471.948,28
Resultado da Equivalência Patrimonial 13.380.771,40 45.419.755,96
Receitas financeiras 14.194,42 52.192,32
DESPESAS OPERACIONAIS (1.498.996,19) (1.749.853,06)
Despesas gerais e administrativas (204.868,44) (236.999,43)
Serviços Prestados (1.222.991,63) (1.400.658,97)
Encargos sociais e tributários (7.211,04) (21.957,90)
Outras Despesas Operacionais (63.925,08) (90.236,76)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 13.729,39  685,34  
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 11.909.699,02 43.722.780,56
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO

31.12.20-R$ 31.12.19-R$
Saldo no início do período - -
Lucro (Prejuízo) líquido do período 11.909.699,02 43.722.780,56
Reversão da Reserva de Lucros 21.700.000,00 -
Ajuste Credores de exercício anterior 14.323,01
Distribuição de dividendos aos acionistas (21.700.000,00) (12.667.000,00)
Transferência para Reserva de Lucros a 
Realizar (11.924.022,03) (31.055.780,56)
Saldo no final do período - -

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
31.12.20-R$ 31.12.19-R$

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do exercício 11.909.699,02 43.722.780,56
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades operacionais 

geradas: 
(+/-) Equivalência Patrimonial (13.380.771,40) (45.419.755,96)
Resultado do exercício ajustado (1.471.072,38) (1.696.975,40)
Ajuste por reembolso de despesas de 
Exercício Anterior 14.323,01 -
Dividendos recebidos de sociedades 
investidas 19.553.910,00 4.167.500,00
(Aumento) Redução - contas a receber de 
dividendos (2.149.752,04) 3.608.432,38
(Aumento) Redução – de outras contas a 
receber (905,46) -
(Aumento) Redução de créditos fiscais a 
recuperar 8.492,38 2.124,04
Aumento (Redução) de contas a pagar e 
provisões 11.651,48 -
Aumento (Redução) - impostos/encargos 
sociais/salários 812,60 (3.461,20)

Caixa Líquido gerado pelas Atividades 
Operacionais 15.967.459,59 6.077.619,82
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Redução de Dividendos propostos do 
exercício anterior (2.392.767,61) -
Dividendos Propostos 8.710.019,66 6.560.267,62
Distribuição de Dividendos (21.700.000,00) (12.667.000,00)

Caixa Líquido gerado pelas Atividades de 
Investimentos (15.382.747,95) (6.106.732,38)
Total das Disponibilidades Líquidas 
geradas 584.711,64 (29.112,56)
Saldo do Caixa do Início do Período 652.916,92 682.029,48
Saldo do Caixa no Fim do Período 1.237.628,56 652.916,92
Aumento (Redução) Líquido nas 
Disponibilidades 584.711,64 (29.112,56)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 
Capital 

Realizado
Reserva 

Legal
Reserva de 

 Lucros a Realizar
Ajuste Avaliação 

Patrimonial Reflexa
Lucros  

Acumulados
Total Patrimônio 

Líquido
Saldo em 31/12/2019 6.460.000,00 1.292.000,00 293.096.669,39 38.071.792,98 - 338.920.462,37
Lucro Líquido do Exercício 11.909.699,02 11.909.699,02
Reversão de Reservas de Lucros a Realizar para Lucros 
Acumulados (21.700.000,00) 21.700.000,00 -
Distribuição de Dividendos Exercícios Anteriores (21.700.000,00) (21.700.000,00)
Ajuste de Exercício Anterior 14.323,01 14.323,01
Transferência do Lucro para Reserva de Lucros a Realizar 11.924.022,03 (11.924.022,03) -
Reversão Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexa do 
Exercício    (30.210.857,54)  (30.210.857,54)
Saldo em 31/12/2020 6.460.000,00 1.292.000,00 283.320.691,42 7.860.935,44 - 298.933.626,86

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Nota 1 – Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações 
financeiras foram preparadas com base nos critérios estabelecidos pela Lei nº 
6.404/76 e com as modificações legislativas posteriores que dispõem sobre as 
sociedades por ações. Nota 2 – Principais Práticas Contábeis: As práticas 
contábeis mais relevantes adotadas pela Companhia são: (a) Demonstração 
do Resultado do Exercício - As receitas e despesas são registradas pelo 
regime de competência. (b)  Ativo Circulante – está sendo apresentado pelos 
valores de realização. (c) Ativo Não Circulante – Investimentos – Participa-
ções Societárias está avaliada pelo método de equivalência patrimonial. (d) 
Passivo Circulante – está sendo demonstrado pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes rendimentos 
e encargos incorridos. Nota 3 – Disponível: As disponibilidades são com-
postas pela conta de Bancos conta movimento e de Aplicações Financeiras.

Descrição Em 31.12.2020 Em 31.12.2019
Bancos Conta Corrente -Banco Itaú S.A. 67.527,94 69.469,82
Aplicações Financeiras–Western Asset DI 
Max–Itaú S.A. 1.170.100,62 583.447,10
Total Disponível 1.237.628,56 652.916,92
Nota 4 – Outros Créditos: Dividendos a Receber - apresenta o saldo de 
dividendos propostos pela empresa investida ALTSA em 31.12.2020 no valor 
de R$ 8.710.019,66, e em 31.12.2019 no valor de R$ 6.560.267,62. Impostos 
a Recuperar - apresenta os saldos de créditos relativos a apuração do IRPJ 
com base no Lucro Real dos respectivos exercícios, provenientes do IRRF 
sobre rendimentos financeiros, cujos pedidos de restituição foram realizados à 
Receita Federal, estando no aguardo das restituições.

Descrição Em 31.12.2020
Em 

31.12.2019
Crédito Exercício 2016 (*) - 11.028,51
Crédito Exercício 2017 8.053,69 8.053,69
Crédito Exercício 2018 4.582,78 4.582,78
Crédito Exercício 2019 9.047,67 9.047,67
Crédito Exercício 2020 2.536,13 -
Total Impostos a Recuperar 24.220,27 32.712,65
(*) Restituição recebida em 20/08/2020. 
Outros Créditos no valor de R$ 1.104,10 se referem a pagamento a maior 
realizado a prestadores de serviços, cujos recebimentos ocorreram em janei-

ro/2021. Nota 5 – Investimentos: Apresenta o saldo tomando por base o pa-
trimônio líquido da empresa investida Arthur Lundgren Tecidos S.A. - ALTSA, 
cuja participação no capital social é de 16,67%, e de outros investimentos.

Descrição Em 31.12.2020 Em 31.12.2019
Saldo Inicial do exercício - Investimento 
ALTSA 331.673.621,05 323.334.126,67
Mais: Redução de Dividendos propostos 
por ALTSA no exercício anterior, conforme 
AGO de 21/07/2020 2.392.767,61 -
Resultado da Equivalência patrimonial 13.380.771,40 45.419.755,96
(-) Dividendos Recebidos no exercício (19.553.910,00) (6.560.267,62)
(-) Dividendos propostos do exercício (8.710.019,66) (4.167.500,00)
Ajuste de Avaliação Patrimonial conta reflexo (30.210.857,54) (26.352.493,96)
Total Investimento ALTSA 288.972.372,86 331.673.621,05
Outros Investimentos 2.306,48 2.306,48
Total de Investimentos 288.974.679,34 331.675.927,53
Nota 6 – Patrimônio Líquido: (a) Capital Social - O Capital Social totalmen-
te subscrito e integralizado está representado por 646.000 ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, perfazendo a quantia de R$ 6.460.000,00. (b) 
Reserva Legal – está constituída no valor de R$ 1.292.000,00. (c) Reserva de 
Lucros a Realizar – a Reserva de Lucros a Realizar em 31/12/2019 no valor de 
R$ 293.096.669,39, apresenta em 31/12/2020 o saldo de R$ 283.320.691,42, 
reduzida pela reversão de distribuição de lucros referente a exercício anterior 
de R$ 21.700.000,00, e acrescida pela destinação do saldo final da conta de 
Lucros Acumulados do exercício no valor de R$ 11.924.022,03. (d) Ajuste 
de Avaliação Patrimonial Reflexo – conta criada no exercício de 2016 em 
decorrência do ajuste realizado na Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Per-
nambucanas, sociedade controlada da Companhia, apresentando o saldo em 
31/12/2019 no valor de R$ 38.071.792,98, e reduzida pela reversão reflexo 
registrada no exercício de 2020 no valor de R$ 30.210.857,54, apresentando 
saldo final em 31/12/2020 no valor de R$ 7.860.935,44. (e) Lucros Acumula-

dos – em 31/12/2019 não apresentava saldo. O lucro líquido do exercício de 
2020 no valor de R$ 11.909.699,02, obteve reversão de Lucros a Realizar no 
valor de R$ 21.700.000,00, valor este referente a lucros de exercício anterior, 
totalmente distribuído no exercício de 2020 como dividendos aos acionistas; 
de ajustes de exercício anterior credor no valor de R$ 14.323,01 referente a 
reembolso em janeiro e fevereiro de 2020 de despesas incorridas no mês de 
dezembro de 2019, perfazendo o saldo final de R$ 11.924.022,03 (Nota 6 (c)), 
que foi totalmente destinado em 31/12/2020 à Reserva de Lucros a Realizar. 
3 – Demonstração dos Fluxos De Caixa – DFC - O método de apresentação 
da DFC é o Método Indireto. Não houve quaisquer atividades de financiamen-
tos nos períodos apresentados. 

DIRK HERMAN MITTELDORF
Diretor Presidente

KARIN RÜGER DE ANTUNES MACIEL MUSSNICH
Diretora Vice-Presidente 

RICARDO FREDERICO SOUZA DA SILVA
Contador CRC-RJ – 046488/O-5

Qualicorp compra participação  
societária em startup de vendas digitais

A Qualicorp, admi-
nistradora de pla-
nos de saúde, fe-

chou um acordo estratégico 
com a Escale, startup es-
pecializada na aquisição de 
novos clientes, para ampliar 
e fortalecer sua estratégia 
de crescimento utilizando 
um modelo disruptivo de 
vendas e marketing digital 
com extenso uso de dados 
e modelos preditivos.

O acordo prevê a aqui-
sição de 35% do capital da 
Escale Health Seguros e 
Corretagem S.A. e 5% do 
capital da Quinhentos, hol-
ding com sede nos EUA e 
controladora direta da Es-
cale Tecnologia e Marketing 
Ltda, dona da Escale Heal-
th. O investimento total é 
de R$ 132,6 milhões. Antes 
da entrada da Qualicorp, a 
Escale já havia captado mais 
de R$ 100 milhões de im-
portantes fundos no mer-
cado de venture capital e 
private equity como Kaszek 
Ventures, QED Investors, 
Invus, Global Founders 

Capital (GFC) e Redpoint 
e.Ventures.

Com extenso uso de da-
dos e modelos preditivos, a 
Escale atua na jornada com-
pleta (end-to-end) de aqui-
sição de clientes para en-
tregar resultados altamente 
eficientes para as suas mar-
cas parceiras nos setores de 
saúde, telecom e consumer 
finance. A empresa tem 
crescido a um ritmo intenso 
nos últimos anos, atingindo 
mais de 135% de cresci-
mento em receita em 2020. 

A empresa alcança clien-
tes e potenciais oportunida-
des de negócio a partir dos 
seus ativos digitais, com a 
ajuda de dados e por meio 
de canais próprios (portfó-
lio de marcas digitais, sites 
e aplicativos, audiência mi-
diática e parcerias exclusivas 
de dados). A Escale Health 
atua no segmento de planos 
de saúde e odontológicos.

“Esse investimento dis-
ruptivo é um importante pi-
lar na estratégia de integra-
ção dos serviços prestados 

pela Quali entre os canais 
online e offline, além de 
ser um passo relevante na 
revolução da nossa atuação 
nos canais digitais”, destaca 
Bruno Blatt, CEO da Qua-
licorp. “A Escale Health 
atuará também como um 
novo canal digital de vendas 
de planos da Qualicorp com 
amplas possibilidades, além 
de ser uma plataforma para 
testar e comercializar novos 
produtos com cross-sell e up-
sell”, enfatiza o executivo.

O acordo contempla tam-
bém uma parceria comercial 
que tem como prioridades o 
aumento de vendas (tanto de 
planos de saúde coletivos por 
adesão quanto de PME) e a 
redução do churn por meio 
do uso de modelagem cog-
nitiva.

Além disso, a parceria irá 
gerar a otimização do funil 
de conversão da Qualicorp, 
com redução do custo de 
aquisição (leads) no merca-
do de planos coletivos por 
adesão e PME e maiores 
índices de conversão por 

vendas, além de um aumen-
to da demanda online por 
meio da geração de deman-
da incremental.

“Nesta parceria com a 
Quali, enxergamos uma 
equação em que um mais 
um é igual a três. Somos 
empresas complementares 
com uma essência em co-
mum. Ambas as empresas 
são máquinas de aquisição 
de clientes mas com áreas 
de expertise distintas. Jun-
tos, vamos somar forças 
para criar novas avenidas de 
crescimento,” complemen-
ta o co-fundador e co-CEO, 
Ken Diamond.

No contexto da aquisi-
ção, foi assinado um acordo 
de acionistas de longo pra-
zo com direitos de parte a 
parte. As aquisições não es-
tão sujeitas à aprovação por 
órgãos reguladores e nem a 
outras condições preceden-
tes, de modo o fechamento 
e liquidação das operações 
ocorre de maneira simultâ-
nea à assinatura dos contra-
tos.

Eletrobras tem lucro líquido de R$ 1,6 bi no trimestre

Acordo para investigar 
cartel envolvendo real  
e moedas estrangeiras

A Eletrobras registrou 
um lucro líquido de R$ 
1,6 bilhão nos três pri-
meiros meses do ano, re-
sultado 31% superior ao 
do mesmo período do 
ano passado. O resultado 
foi divulgado na noite de 
ontem, no Rio de Janeiro, 
pela assessoria de impren-
sa da empresa. Os lucros 
antes dos juros, impostos, 

depreciação e amortiza-
ção, chamados de Ebitda, 
subiram 11% em relação 
ao primeiro trimestre de 
2020, atingindo R$ 3,8 bi-
lhões.

Segundo a Eletrobras, o 
resultado foi positivamen-
te impactado pela revisão 
tarifária periódica, a partir 
de junho de 2020. As pro-
visões para contingências, 

no valor de R$ 932 milhões, 
prejudicaram o resultado fi-
nal.

A Eletrobras informou, 
ainda, que continua bus-
cando a “racionalização da 
carteira de participações 
societárias”. No primeiro 
trimestre, a empresa tinha 
participações em 83 socie-
dades de propósito espe-
cífico (SPEs) e tem a meta 

de chegar a 49 até o fim do 
ano.

Os investimentos em ge-
ração no primeiro trimestre 
totalizaram R$ 273 milhões, 
dos quais R$ 133 milhões 
foram destinados a Angra 
3. Em transmissão, a com-
panhia investiu R$ 142 mi-
lhões, sendo a maior parte, 
R$ 96 milhões, destinada a 
reforço e melhorias.

O Tribunal do Con-
selho Adminis-
trativo de Defesa 

Econômica (Cade) homo-
logou, na quarta-feira (12), 
Termo de Compromisso 
de Cessação (TCC) com 
o NatWest Markets PLC 
(antigo The Royal Bank of  
Scotland). O acordo foi ce-
lebrado no âmbito de pro-
cesso administrativo que 
investiga cartel no merca-
do de câmbio no exterior 
(offshore), envolvendo o real 
e moedas estrangeiras.

Com a assinatura do 
TCC, a instituição financei-
ra reconhece a participação 
na conduta ilícita, se com-
promete a cessar a prática 
e a colaborar com a inves-
tigação. Além disso, deverá 
pagar mais de R$ 7 milhões, 
que serão recolhidos ao 
Fundo de Defesa de Direito 
Difusos (FDD).

O processo foi instaura-
do em julho de 2015 e apura 
suposta manipulação de ta-
xas de câmbio no mercado 
envolvendo moedas estran-
geiras, especificamente no 
mercado de câmbio à vista. 
O Cade também investiga 
manipulação relacionada 
à moeda nacional brasi-
leira – incluindo produtos 
financeiros chamados de 
Contratos a Prazo com Li-
quidação Financeira –, além 

de manipulação de índices 
de referência de mercado 
de câmbio.

As supostas condutas 
anticompetitivas teriam 
sido praticadas por meio 
de grupos de chats da pla-
taforma Bloomberg, tanto 
no Brasil quanto no exte-
rior. As práticas anticom-
petitivas têm efeitos no 
território brasileiro e po-
dem ter permitido que os 
operadores participantes 
da conduta se posicionas-
sem melhor para obterem 
lucros e evitarem/mini-
mizarem perdas, em detri-
mento dos clientes.

Este é o nono acordo 
firmado no processo. Em 
dezembro de 2016, cin-
co instituições financeiras 
investigadas também fir-
maram acordo com o Ca-
de. São elas Barclays PLC, 
Citicorp, Deutsche Bank 
S/A Banco Alemão, HS-
BC Bank PLC e JP Mor-
gan Chase & CO. Em ju-
nho de 2018, os acordos 
foram celebrados entre a 
autarquia e as empresas 
Royal Bank of  Canada e 
Banco Morgan Stanley, 
além de uma pessoa físi-
ca. Por meio dos acordos 
firmados anteriormente 
foram recolhidos R$ 226,4 
milhões a título de contri-
buição pecuniária ao FDD.
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