
Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

Monitor
Mercantil

Dólar Comercial R$ 5,0470
Dólar Turismo R$ 5,2070
Euro R$ 6,1543
Iuan R$ 0,7888
Ouro (gr) R$ 304,50

COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  4,10% (maio)
 1,51% (abril)
IPCA-E
RJ (mar.) 0,52%
SP (mar.) 0,67%
Selic 3,5%
Hot Money  0,62% a.m.

EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00

ISSN 1980-9123

Terça-feira, 8 de junho de 2021
Ano CVII l Número 28.887

LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL
Política de Meio Ambiente  
completa 40 anos sob ameaças.  
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

CONSULTOR, ÉTICA É 
ÁREA DE ATUAÇÃO
Políticos, governos e executivos almejam 
o anonimato, se possível a invisibilidade. 
Por Luiz Affonso Romano, página 2

A FACE OCULTA
DA FRANÇA
Haverá um novo desequilíbrio entre a 
população da periferia e a do resto do país. 
Por Edoardo Pacelli, página 2

Contas de 
criptomoedas 
bloqueadas no 
‘Twitter’ chinês

A China bloqueou uma série de 
contas relacionadas a criptomoe-
das na plataforma Weibo (espécie 
de Twitter chinês) neste fim de 
semana. Segundo o jornal britâ-
nico The Guardian, mais ações são 
esperadas, incluindo a vinculação 
de atividades criptográficas ilegais 
na China mais diretamente com 
a lei criminal do país, de acordo 
com analistas e um regulador fi-
nanceiro.

O movimento é mais um passo 
do governo chinês para bloquear 
a especulação e o uso de cripto-
moedas em atividades ilegais. No 
mês passado, a China aumentou 
a supervisão sobre moedas virtu-
ais para afastar riscos financeiros 
e evitar especulação em negócios 
deste tipo.

As atividades relacionadas à mi-
neração e negociação de bitcoin 
serão reprimidas, de acordo com 
um comunicado do Comitê de 
Estabilidade Financeira e Desen-
volvimento do Conselho de Esta-
do divulgado em maio.

No fim de semana, o acesso a vá-
rias contas criptográficas do Weibo 
amplamente seguidas foi negado, 
com uma mensagem dizendo que 
a conta “viola leis e regras”.

O professor adjunto da facul-
dade de direito da NYU Winston 
Ma espera que a Suprema Corte 
da China publique uma interpre-
tação judicial em breve que pode 
vincular a mineração de cripto-
moedas e negócios comerciais ao 
direito penal.

A imprensa chinesa tem publi-
cado artigos relacionando cripto-
moedas e golpes.

Energia subiu 1.000% depois da 
privatização, ante inflação de 458%
Venda da Eletrobras provocaria alta de 14% a 20%

O programa de privatiza-
ções no setor elétrico 
na década de 1990, que 

atingiu principalmente as distri-
buidoras de energia estaduais, te-
ve como resultado um aumento 
da conta de energia, desde 1995, 
muito acima da inflação apurada 
pelo IBGE.

De 1995 a 2019, enquanto a 
inflação (INPC) subiu 458,28%, 
a inflação da energia elétrica resi-
dencial, apurada pelo mesmo indi-
cador do IBGE, subiu 1.020,09%. 
O gasto com energia elétrica, que 
comprometia, em média, 1,3% do 
orçamento das famílias em 1995, 
passou a representar 5,08% do 
gasto mensal em 2020.

Os cálculos foram feitos pelo 
Dieese, que divulgou a nota téc-
nica “Privatização da Eletrobras: 
risco para a soberania energética 
do país”. A privatização da Ele-
trobras, caso ocorra, contribuirá 
para encarecer ainda mais a conta 
de luz dos brasileiros, assegura a 
entidade.

“Atualmente, pouco mais de 
40% de toda a energia gerada pela 
empresa é proveniente de usinas 
hidrelétricas cujas concessões fo-
ram renovadas no âmbito da Lei 

12.783/2013. Uma vez que essas 
usinas já se encontravam amor-
tizadas, a energia por elas gerada 
passou a ser alocada em ‘cotas’ pa-
ra as distribuidoras de energia pra-
ticamente pelo custo de operação 
e manutenção das usinas”, explica 
o Dieese.

A energia de fonte hídrica da 
Eletrobras tem o menor preço en-
tre todas as geradoras brasileiras. 
Com a privatização, haverá a “des-
cotização” dessas usinas, e a ener-
gia gerada por elas passará a ser 
comercializada a um preço muito 
mais elevado, aumentando o custo 
de aquisição pelas distribuidoras, 
que, por sua vez, são autorizadas 
pelo marco regulatório vigente 
a repassar todo aumento para o 
consumidor.

Segundo nota técnica da As-
sociação dos Engenheiros e 
Técnicos do Sistema Eletrobras 
(Aesel), essa energia gerada no 
regime de cotas, incluindo o cus-
to do risco hidrológico, é vendi-
da para as distribuidoras ao cus-
to aproximado de R$ 93/MWh. 
Se privatizada, poderá custar, no 
mínimo, R$ 155/MWh a partir 
de 2022, o que representará um 
aumento de 67%.

“Considerando-se a participa-
ção dessa energia no portfólio 
das distribuidoras, esse aumento 
provocaria, em média, um impac-
to de 14% na conta de energia 
dos consumidores residenciais. 
Segundo cálculos da nota técnica 
[da Aesel], a destinação de parte 
do bônus de outorga para a Conta 
de Desenvolvimento Energético 
(CDE) não terá efeito relevante 
na redução do impacto tarifário”, 
enfatiza o Dieese.

A Associação de Grandes Con-
sumidores de Energia Elétrica 
(Abrace) também prevê o aumen-
to das tarifas de energia com a 
privatização da Eletrobras. A en-
tidade empresarial calcula um au-
mento de 10% na tarifa dos con-
sumidores residenciais e de 20% 
para os consumidores do setor 
produtivo que compram energia 
no mercado livre.

A privatização vai na contra-
mão do que está ocorrendo no 
mundo. A onda de reestatizações 
de serviços de eletricidade no 
mundo nos últimos 10 anos teve 
como um dos motivos exatamen-
te a elevação de preços após as 
desestatizações ocorridas a partir 
de 1980.

Candidato da esquerda perto da vitória no Peru

Presidente 
da Nuclep 
defende 
conteúdo local

Em entrevista à AEPETV, o 
presidente da Nuclep, almirante 
Carlos Seixas, defendeu a impor-
tância do conteúdo nacional para 
a geração de empregos e tecnolo-
gia no país.

O almirante lamentou que o 
povo brasileiro tenha sido mal in-
formado em relação às denúncias 
da Operação Lava Jato, pois, em-
bora a corrupção deva combatida 
severamente, na opinião do presi-
dente da Nuclep, se os corruptos 
devem ter punição exemplar, as 
empresas precisam ser preserva-
das, sobretudo aquelas importan-
tes como a Petrobras.

Seixas garantiu que o submari-
no nuclear brasileiro continua em 
desenvolvimento e reafirmou sua 
importância estratégica. O almi-
rante aceitou o desafio de prepa-
rar a Nuclep para novos desafios. 
A empresa está completando 41 
anos e, desde 2018, está vinculada 
ao Ministério das Minas e Ener-
gia.

As iniciativas colocaram a esta-
tal em boa posição para a retoma-
da da normalidade após a Covid, 
a começar pela inédita fabricação 
de torres para linhas transmissão 
de energia elétrica.

Preço do 
petróleo cede 
mas ainda em 
torno de US$ 70

Os preços dos contratos fu-
turos de petróleo caíram nesta 
segunda-feira, após uma semana 
de forte alta. O West Texas Inter-
mediate (WTI) para entrega em 
julho perdeu US$ 0,39 para fechar 
a US$ 69,23 o barril na Bolsa Mer-
cantil de Nova York.

O petróleo Brent para entre-
ga em agosto caiu US$ 0,40 para 
fechar em US$ 71,49 o barril na 
London ICE Futures Exchange.

O mercado de petróleo obteve 
sólidos ganhos na semana passa-
da, impulsionado pelo otimismo 
em relação às perspectivas de re-
cuperação da demanda, informa a 
agência de notícias Xinhua.

Na sexta-feira, o petróleo mais 
negociado nos EUA subiu 5%, 
enquanto a cotação do Brent au-
mentou 4,6%, com base nos con-
tratos do primeiro mês. Com is-
so, a cotação superou US$ 70 por 
barril, o que ocorreu pela primeira 
vez desde maio de 2019.

O candidato da esquerda 
no segundo turno das 
eleições presidenciais 

no Peru, Pedro Castillo, do parti-
do Peru Livre, está prestes a ser 
confirmado como novo presiden-
te do país, derrotando a direitista 
Keiko Fujimori, da Força Popular.

Com 95,727% das atas proces-
sadas e 94,243% contabilizadas, 
Castillo liderava com 8.532.945 
votos, equivalente a 50,259% dos 
registros, contra 8.445.121 votos 
da filha do ex-ditador Alberto Fu-

jimori, segundo os números ofi-
ciais da Oficina Nacional de Pro-
cesos Electorales (ONPE).

O candidato marxista vem vo-
to a voto retirando a vantagem 
que a direitista emplacara no iní-
cio da apuração. Com 92,1% das 
urnas apuradas, Keiko tinha uma 
vantagem de apenas 4 mil votos. 
À medida que as atas do interior 
do país foram sendo processadas, 
Castillo virou para a vantagem de 
87.824 votos (às 19h18, horário 
de Brasília)

Ainda faltam ser apura-
das 3.696 urnas, equivalente a 
4,273% do total. No interior, o 
candidato da esquerda chega a 
obter uma vantagem de 8 em ca-
da 10 votos. Ainda há cerca de 
800 mil votos a serem apurados. 
A apuração no exterior (85.225 
votantes) está mais atrasada, 
com 26% das atas processadas. 
Keiko Fujimori vencia por 62% 
a 38%, vantagem insuficiente 
para tirar a desvantagem no in-
terior do país.

Xinhua
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A face oculta da França
Por Edoardo Pacelli

A França tem sido, histo-
ricamente, um grande 
país. No entanto, fora 

dos grandes edifícios, das salas de 
reuniões das multinacionais e dos 
majestosos museus que contam 
a sua história, existem, também, 
outras faces de um país que, na 
Europa, talvez tenha continuado 
a ser o emblema de como é difícil 
a integração e de como esta seja 
complicada para conseguir com-
bater as injustiças sociais.

E, entre os lugares onde esse 
aspecto é mais tangível, estão os 
subúrbios das grandes cidades, 
muitas vezes degradados, e mais 
comumente conhecidos como 
banlieue (expressão tirada da se-
mântica medieval, que significa 
“lugar fora da cidade” – para on-
de o pessoal era banido). Um no-
me que, infelizmente, nos últimos 
anos, tem sido frequentemente 
associado a atentados terroristas, 
atividades criminosas e, sobretu-
do, a uma incubadora de injusti-
ças sociais e terrorismo urbano.

Assim como acontece no resto 
da Europa, o alto custo dos alu-
guéis nas grandes cidades tem fei-
to com que cada vez mais pessoas, 
por motivos de trabalho, tenham 
procurado as metrópoles em bus-
ca de moradia em seus arredores. 
E, durante o século passado, es-
se fenômeno contribuiu para o 
nascimento de grandes subúrbios 

urbanos, onde a grande agregação 
de famílias, muitas vezes com di-
ficuldades econômicas, gerou um 
aumento inevitável da criminali-
dade e das criticidades diárias.

Em fevereiro passado, em me-
nos de 24 horas, a morte de uma 
menina e de um menino (res-
pectivamente de 14 e 13 anos) 
no departamento periférico de 
Ile-de-France, Essonne, foi pre-
ocupante. Em matéria publicada 
no jornal Le Monde, no dia 28 de 
maio passado, sob o significativo 
título “Morrer por seu bairro: a 
guerra de gangues em Evry”, os 
jornalistas franceses Stéphanie 
Marteau e Laurent Telo questio-
nam o grande problema que está 
conturbando as periferias das ci-
dades francesas.

Por mais de 20 anos, adolescen-
tes dos distritos de Canal e Pyra-
mides em Evry-Courcouronnes 
(Essonne) lutam entre si. Por um 
centímetro de asfalto e reputação, 
eles colocam em perigo suas vi-
das, imersas em uma rivalidade 
sem fim.

O nascimento de gangues é um 
fenômeno que afeta desde cedo 
as classes sociais mais desfavore-
cidas dos subúrbios franceses. E, 
em particular, são precisamente 
os pequenos crimes e episódios 
de violência, que ocorrem na ado-
lescência, que se destinam a mar-
car emocional e formalmente os 
indivíduos que, na idade adulta, 
estarão mais predispostos à rein-

cidência do crime e da extremiza-
ção.

No entanto, apesar de este 
problema ser bem conhecido no 
país, e embora os episódios liga-
dos aos atentados terroristas dos 
últimos anos tenham chamado a 
atenção internacional para a situ-
ação na França, muito pouco foi 
feito pelas autoridades para limi-
tar o fenômeno entre os jovens. 
Com efeito, em muitas ocasiões, 
protestos e revoltas da população 
dos subúrbios foram sufocados 
com a violência da polícia, por 
razões de segurança pública, sem, 
ao mesmo tempo, tentar resolver 
o problema do mal-estar social, 
na origem.

Na França das banlieuex, não 
há igualdade e fraternidade. A 
situação, infelizmente, parece fa-
dada a piorar nos próximos anos; 
também, e sobretudo, devido ao 
agravamento das condições eco-
nômicas causadas pela pandemia 
do coronavírus.

Neste ponto de vista, por-
tanto, a sensação é de que, nos 
próximos anos, haverá um novo 
desequilíbrio entre a população 
da periferia e a do resto do país, 
questionando os mesmos concei-
tos de igualdade e fraternidade 
com que é fundada e baseada a 
república francesa.

Edoardo Pacelli é jornalista,  
ex-diretor de pesquisa do CNR (Itália) e 

editor da revista Italiamiga.

Consultor, ética também  
é área de atuação

A vacina da tecnologia 
para a educação

Por Luiz Affonso 
Romano

O cidadão não se satisfaz 
com o voto que coloca 
nas urnas. Anseia por 

bem mais – depois de passar 25 
anos sem que soubesse dos mal-
feitos cometidos no negrume 
do regime e outros tantos, até há 
pouco, crendo que o País adoles-
cente não o enganaria mais com 
os cruzados dos planos e da ta-
peação – quer ele agora, diante 
da severa crise – por econômica, 
política, ambiental, ética, agra-
vada pela acelerada automação 
que destrói empregos – além 
de ir pra rua, de forma ousada 
e firme, ter olhos, voz, ouvidos 
e sApps para questionar transa-
ções e atividades ilegais ou de 
ética duvidosa dos três poderes, 
de empresas industriais, comer-
ciais e de serviços, concessio-
nárias, consultorias, fundos de 

pensão, auditorias, reguladoras, 
federações, sindicatos, conse-
lhos, mídias, instituições finan-
ceiras, educacionais, planos de 
saúde, entre outras tantas. Quer 
o Brasil sem os amorais.

Quer mais. Quer saber como 
são constituídos os conselhos 
de administração, consultivo, ser 
ouvido pelos gestores, conhecer 
como são escolhidos os fornece-
dores e contratados os serviços, 
o porquê de tantos impostos, co-
mo a empresa é auditada e como 
é fabricado o produto que vende 
e prestado o serviço que propõe. 
Afinal, diz ele, “estou envolvido, 
faço parte”.

Estão os governos, empresas, 
entidades de classe, preparadas 
para os novos tempos, dialogan-
do com esse também novo cida-
dão-consumidor? Creio que, en-
quanto a turbulência não amaina, 
políticos, governos e executivos 
evitam menção aos seus nomes e 

almejam o anonimato, se possível 
a invisibilidade.

Assim, cabe ao consultor, com 
independência, isenção e com os 
instrumentos de intervenção ade-
quados, para tornar o ambiente 
corporativo mais aberto, trans-
parente e confiável, propor a re-
tirada dos códigos de ética (que 
todas as envolvidas possuem) das 
gavetas das diretorias, das estan-
tes, dos sites, para discussão, atu-
alização e disseminação das suas 
diretrizes por toda a organização, 
para todas as partes, em encon-
tros periódicos, evidenciando o 
elevado grau de amadurecimento 
das empresas brasileiras, condi-
zente com a expectativa do cida-
dão-consumidor atento, exigente 
e com pressa.

Luiz Affonso Romano é consultor 
organizacional, mentor de consultores, professor 

do Curso de Desenvolvimento de Consultores, 
CEO do Laboratório da Consultoria.

Por Vinícius Freaza

Lembra de março de 2020? 
Pois é, jamais iremos es-
quecer, inclusive as esco-

las, quando a pandemia chegou 
com o “pé na porta” do dia para a 
noite e não deixou alternativas: ou 
essas escolas mergulhavam de vez 
no ambiente digital, ou se torna-
riam apenas vagas lembranças na 
cabeça dos alunos.

Toda essa urgência para a digita-
lização fez com que as escolas bus-
cassem apoio imediato em grandes 
fornecedores globais de tecnolo-
gia, mas também em startups de 
educação, as chamadas edtechs. 
Por aqui, antes da pandemia atu-
ávamos junto às escolas, essen-
cialmente com um modelo híbri-
do, que mesclava o “analógico” e 
o digital. Somos especialistas em 
simular avaliações de larga escala 
como Enem e Saeb, e desde a nos-
sa fundação, vínhamos oferecendo 
às escolas avaliações em papel e 
os resultados em uma plataforma 
on-line com relatórios interativos, 
simuladores e ferramentas de me-
lhoria.

No início da pandemia, além de 
nos estruturarmos para o trabalho 
com toda a equipe em home offi-
ce, também tivemos de reconstruir 
a empresa em 15 dias: nova plata-
forma para aplicação das avalia-
ções, dimensionamento de servi-
dores para aguentarem a demanda 
de milhares de alunos simultâneos, 
reestruturação do departamento 
de suporte para atendimento via 
whatsapp, lives com centenas de 
clientes para demonstração das 
novas funcionalidades, palestras e 
aulas virtuais para alunos e tive-
mos de dar conta em poucas se-
manas etc.

Ao final de 2020, atingimos a 
marca de mais de 1,3 milhão de 
avaliações online aplicadas em 
nossa nova plataforma, apresen-
tando um crescimento de 25% na 
nossa base durante a pandemia, 
encerrando o ano com 3.058 esco-
las clientes, antes eram 2.450.

Com base nessa jornada, elen-
quei 5 aprendizados obtidos que 
servirão como um relato sobre a 
digitalização de uma edtech:

1) Ofereça uma versão gratuita 
do seu novo produto ou serviço 
digital para clientes que já estejam 
com você

Essa oferta gratuita teve duas 
funções importantíssimas para 
nós: primeiro, nos aproximou de 
nossas escolas fortalecendo a par-
ceria em um momento que elas 
precisavam muito e rapidamente 
de soluções para o ensino a distân-

cia. Depois, com esse pré-produto, 
tivemos uma fonte riquíssima de 
feedbacks dos clientes, que foram 
cruciais para a construção de no-
vas funcionalidades que se incor-
poraram no produto final, além 
de nos permitir testar e escalonar 
nossa infraestrutura tecnológica.

2) Foque primeiro no valor en-
tregue, e, se necessário, justifique 
preço

A maioria das pessoas desco-
nhece os altos custos envolvidos 
na expansão de servidores, largura 
de banda e time de desenvolvedo-
res. Essa é a hora em que o pro-
duto deve ser reapresentado para 
antigos clientes, retomando o foco 
na dor que ele resolve.

3) Estruture um canal de supor-
te ágil, de preferência no WhatsA-
pp

A alta demanda por serviços 
educacionais tecnológicos vem 
acompanhada igualmente pelo 
aumento da necessidade de aten-
dimento on time, e o WhatsApp 
é sem dúvida nenhuma o canal de 
comunicação mais instantâneo da 
atualidade com o benefício de o 
cliente já estar familiarizado com 
ele.

4) Relacionamento é muito 
mais que cafezinho, ele pode dar 
sentido ao seu produto para o seu 
cliente

Desde 2019 estruturamos um 
departamento de relacionamento 
com a missão de apoiar os clien-
tes no uso estratégico dos dados 
gerados pelas nossas avaliações. 
Durante a pandemia, com essa vi-
são e atuação, o nosso relaciona-
mento com as escolas transcendeu 
questões técnicas, e conseguimos 
posicionar nossas avaliações co-
mo ferramenta fundamental para 
mensurar as aprendizagens dos 
alunos à distância.

5) Deu ruim na tecnologia? 
Meça o impacto para cada clien-
te, estruture possibilidades de re-
paração e marque uma reunião se 
possível

Tivemos alguns momentos 
desafiadores quanto a tecno-
logia durante esse período, e 
quando os impactos foram ine-
vitáveis, adotamos uma postura 
de extrema transparência com 
os clientes impactados. Em al-
guns casos mais complexos, 
agendamos proativamente reu-
niões individuais e oferecemos 
formas de reparação.

Vinícius Freaza é 
sócio-diretor da Evolucional.
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Militares marcharão  
com Bolsonaro?

A decisão do Exército em não punir o general Eduardo 
Pazuello deixou a clara mensagem de que as Forças 

Armadas – ou, ao menos, a mais expressiva delas – não 
tem interesse em confrontar o presidente da República 
neste momento.

Uma mensagem não tão evidente é sobre até que ponto 
os generais marcharão com o capitão. Diante do cresci-
mento da oposição a Bolsonaro e frente ao quadro em 
mutação na América Latina, o que pode ser subentendido 
da decisão do Exército é que apoiarão a reeleição, espe-
cialmente se o oponente for o ex-presidente Lula.

Nos países vizinhos, o golpe na Bolívia foi varrido nas 
urnas, o Chile desmonta a maldita herança de Pinochet, 
e a Colômbia vê seu governo ir às cordas com a pressão 
popular, similar à que levou os chilenos a uma Consti-
tuinte que demoliu a direita. No Peru, o marxista Pedro 
Castillo estava (às 17h47, hora de Brasília) a poucas urnas 
de ser declarado vencedor do segundo turno das eleições 
(contrariando as sempre equivocadas – quando tratam da 
esquerda – pesquisas, caminhando para bem mais de 100 
mil votos de vantagem).

A Argentina engrossa a frente contra o neoliberalismo, 
que se vê, na América do Sul, restrito aos pouco expres-
sivos Uruguai e Equador. O Paraguai deverá emergir do 
golpe derrotando a direita. Mais ao norte, AMLO, apesar 
de recuo nas eleições para deputados, manteve ampla 
maioria no México e acrescentou alguns governadores.

Diante desse quadro, ninguém duvide que os que no 
Brasil buscam um candidato de “centro democrático” 
(mais popularmente, uma direita que come de garfo e 
faca) engrossarão a fileira de apoio a Bolsonaro se o presi-
dente for a opção a Lula ou um candidato progressista.

Se os militares embarcarem, haverá a séria questão de 
como ficará a convivência democrática. As toleradas – pa-
ra não dizer estimuladas – quarteladas na Bahia e Ceará e 
a violenta repressão ao ato contra Bolsonaro em Pernam-
buco colocam em dúvida se a “lei e ordem”, tão prezada 
pelo Exército, será respeitada. Mais ainda, o resultado das 
urnas.

Olho no olho

O presidente da Associação Nacional de Desembar-
gadores (Andes), Marcelo Buhatem, manifestou apoio à 
decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade 
Figueira, que estabeleceu, a partir desta quarta-feira, a 
retomada gradual do trabalho presencial no Judiciário 
estadual. Haverá trabalho presencial de, no máximo, 50% 
do quadro da respectiva unidade.

Para o presidente da Andes, essa retomada gradual é 
necessária, pois o “olho no olho” é fundamental para ga-
rantir que as partes conheçam quem vai decidir o rumo do 
processo, bem como a liturgia do julgamento. Ele explica 
que a Justiça apresenta uma ritualística própria, que é fun-
damental para preservar direitos e garantias processuais.

Rápidas

Robinson Vasconcelos é o diretor-geral da ReFact, da 
área de F2C (fábrica para consumidor) *** Os advogados 
Luiz Henrique Oliveira e Marcelo Machado Ene minis-
tram nesta terça-feira, às 19h, aula sobre “Agente Marí-
timo e Agente de Carga: Aspectos polêmicos” pelo canal 
no youtube da Maritime Law Academy: youtube.com/
watch?v=cJOH1YWT98g

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO
A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por intermédio da Coor-
denação Geral De Administração - Cogead, faz saber que ven-
derá, através do leiloeiro público Wilkerson Machado dos San-
tos, bens permanentes inservíveis usados e/ou sucatas, de sua
propriedade, em leilão no dia 24/06/2021, às 11h, no site
www.machadoleiloes.com.br estando disponível edital comple-
to e catálogo no site e no escritório, Avenida Erasmo Braga Nº.
227, Grupo 704, Centro/RJ. Tel: 2533-7978.

PAULO ROBERTO DE SOUZA LOPES
Presidente da Comissão Especial de alienação

GRUMARI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.375.248/0001-07 NIRE 33.300.31848-8

Ata da AGE em 10/05/21. Data, Horário e Local. No dia 10/05/21, às 10h, 
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do 
Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o com-
parecimento de acionista representando a totalidade do capital social da 
Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Pre-
sença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Felipe Franco da Silveira; 
Secretário: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Ordem do Dia. Deliberar 
sobre a reeleição dos membros da Diretoria. Deliberações. Após exame e 
discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem res-
salvas e por unanimidade: (i) Reeleger, para o cargo de Diretor Presidente 
da Cia., o Sr. Felipe Franco da Silveira, brasileiro, casado, administrador, 
RG 14.157.566-9 - SSP/SP e CPF 261.377.018-08, com mandato de 2 anos 
a contar da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social 
da Cia. Reeleger, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, o Sr. 
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel em 
administração, RG 11.605.282-0 - IFP/RJ e CPF 025.989.187-89, com man-
dato de 2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição, conforme 
o estatuto social da Cia. Por fim, a unanimidade dos presentes autorizou a 
administração da Cia. a tornar todas as providências necessárias à efetiva-
ção das deliberações ora aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram en-
cerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, 
esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 
10/05/21. Mesa: Felipe Franco da Silveira - Presidente; Marcelo Hudik 
Furtado de Albuquerque - Secretário. Acionista: Kamet Brasil Partners 
I L - Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Investi-
mento no Exterior. JUCERJA em 01/06/21 sob o nº 4077678. Bernardo F. 
S. Berwanger - Secretário Geral. 

CONCESSÃO DE LICENÇA
CHL CVI INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ 11.686.552/0001-11 torna
público que recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo n° 14/200.027/
2007, Licença Ambiental Municipal de Instalação (LMI) n° 002100/2021
com validade de 48 meses para construção de edificação mista situada
na Rua Francisco Otaviano, n° 59 - Copacabana - RJ.

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 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,

movida por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA
COMPANHIA DE MARIA – ANECOM (COLÉGIO DA COMPANHIA

DE MARIA) em face de JÚLIO CESAR SOBREIRO DA SILVA,
processo nº 0010314-62.2017.8.19.0209, 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 JULIO CESAR SOBREIRO DA
SILVA, que em 15/06/21, 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 17/06/21, no mesmo local
e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do
NCPC, o automóvel penhorado às fls. 114, descrito e avaliado
pela tabela FIPE às fls. 143/144: mês de referência – março de
2019; Marca – Land Rover. Modelo – Defender 110 TDI SW Diesel.
Ano/modelo – 2002 Diesel. Preço – R$ 61.642,00. RJ 27/03/19.
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 24/5/21.
Eu, Bianca Orosco Bullaty, Chefe de Serventia, o fiz digitar e
subscrevo. (ass) Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES
FERREIRA, Juiz de Direito.

EUA terão que explicar 
envolvimento na Lava Jato
Pedido é feito por 20 congressistas norte-americanos

Tornarem públicas 
as informações 
sobre como os 

órgãos de investigação dos 
Estados Unidos da Améri-
ca (EUA) cooperaram com 
a Operação Lava Jato, no 
Brasil. O pedido encabeça a 
carta que um grupo de 20 
congressistas norte-ameri-
canos enviou nesta segun-
da-feira ao Departamento 
de Justiça dos Estados Uni-
dos (DoJ, na sigla em inglês) 
dos EUA.

A carta, à qual a BBC 
News Brasil teve acesso 
com exclusividade, é assina-
da por nomes de prestígio 
do Partido Democrata, co-
mo a deputada Alexandria 
Ocasio-Cortez, e foi reme-
tida ao secretário de Justiça 
Merrick Garland, que assu-
miu a pasta após a chegada 
de Joe Biden à Casa Branca, 
em janeiro de 2021.

Envolvimento de agentes

No texto, os parlamenta-
res se dizem “preocupados” 
com “o envolvimento de 
agentes do Departamento 
de Justiça dos Estados Uni-
dos (DoJ) em procedimentos 
investigativos e judiciais re-
centes no Brasil, que geraram 
controvérsia substancial e são 
vistos por muitos no país co-
mo uma ameaça à democra-
cia e ao Estado de Direito”.

Diálogos atribuídos aos 
integrantes da força-tarefa 
da Lava Jato publicados pe-
lo site The Intercept Brasil e 
outros veículos de imprensa 
sugerem que os investiga-
dores brasileiros se esquiva-
ram de formalizar ações de 
cooperação internacional 
nos EUA, como exigia a 
lei brasileira. Em entrevista 
à BBC News Brasil, o mi-
nistro do Supremo Tribu-
nal Federal Gilmar Mendes 
afirmou que, se comprova-
das as faltas, isso poderia 

levar a novas anulações de 
julgamentos da operação.

No Congresso dos EUA 
há apreensão com a possibi-
lidade de que investigadores 
norte-americanos possam 
ter se envolvido ou partici-
pado de atos recentemente 
considerados ilegais pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), que anulou todos os 
julgamentos contra o ex-
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva no âmbito da Lava 
Jato após apontar parciali-
dade do então juiz federal 
Sergio Moro no caso.

Os parlamentares dos 
EUA temem que as ações de 
agentes investigativos ameri-
canos possam ser vistas co-
mo interferência na política 
nacional brasileira, já que a 
operação Lava Jato levou ao 
impedimento da candidatura 
presidencial de Lula em 2018 
e alçou Sergio Moro a Minis-
tro da Justiça do atual presi-
dente, Jair Bolsonaro.

“Há muito tempo estou 
preocupada com a Lava 
Jato e suas consequências 
para a democracia brasilei-
ra - particularmente com o 
que parece ter sido um es-
forço politizado e falho pa-
ra prender o ex-presidente 
Lula e mantê-lo fora das ur-
nas em 2018. Se o DoJ de-
sempenhou algum papel na 
erosão da democracia brasi-
leira, devemos agir e garan-
tir a responsabilização para 
que isso nunca se repita”, 
afirmou à BBC News Bra-
sil a deputada democrata 
Susan Wild, da Pensilvânia, 
uma das signatárias da carta 
ao DoJ.

Ouvidos pela reporta-
gem, tanto o ex-juiz Sergio 
Moro quanto o Ministério 
Público Federal do Paraná 
negaram que tenha havido 
qualquer irregularidade ou 
ilegalidade na cooperação 
com os agentes norte-ame-
ricanos.

FBI

Wild afirma que prefere 
esperar “informações com-
pletas antes de tirar quais-
quer conclusões” sobre o 
papel de agentes do FBI, 
o órgão investigativo dos 
EUA, ou do DoJ, mas no-
ta que “os Estados Unidos 
devem estar atentos à sen-
sibilidade de seus atos tanto 
no Brasil quanto em outros 
lugares da América Latina, 
dado o histórico de interfe-
rência dos EUA na região”.

A congressista se refere, 
por exemplo, ao apoio dado 
pelos EUA à ditadura mili-
tar brasileira, nas décadas de 
1960 e 1970. Durante a pre-
sidência do democrata Ba-
rack Obama (2009-2017), o 
país iniciou o que ficou co-
nhecido como “diplomacia 
da abertura”, quando tor-
nou públicos documentos 
diplomáticos secretos sobre 
violações aos direitos hu-
manos cometidos pelos re-
gimes ditatoriais de Brasil, 
Argentina e Chile.

“Os Estados Unidos têm 
uma história sombria de 
intervenção na política in-
terna da América Latina e 
precisamos compreender 
totalmente a extensão do en-
volvimento dos EUA (com 
a Lava Jato) para evitar que 
uma eventual implicação ina-
ceitável aconteça no futuro”, 
afirmou à BBC News Brasil 
o deputado Raúl Grijalva, do 
Arizona, que também assi-
nou a carta.

Os parlamentares estão 
cientes de que em pouco 
mais de um ano, os brasi-
leiros decidirão quem co-
mandará o Palácio do Pla-
nalto, o que deve aumentar 
a temperatura do assunto. 
“À medida que o Brasil se 
aproxima da eleição presi-
dencial de 2022, acredito 
ser crucial que os membros 
do Congresso dos EUA 

deixem claro que a era de 
interferência acabou - o po-
vo brasileiro deve ser livre 
para escolher seus próprios 
governos”, resume Wild.

Essa não é a primeira vez 
que membros do Congresso 
dos EUA expressam preocu-
pação com o envolvimento 
de autoridades americanas 
com a Lava Jato. Em agos-
to de 2019, depois que o 
portal de notícias The Inter-
cept Brasil publicou trocas 
de mensagens entre Moro e 
procuradores da Operação 
Lava Jato que levantavam 
suspeitas sobre a parcialida-
de do juiz para julgar o caso, 
12 congressistas americanos, 
liderados pelo representante 
da Geórgia Hank Johnson, 
do Comitê Judiciário da Câ-
mara, remeteram 11 pergun-
tas ao DoJ sobre o assunto.

Eles queriam saber se as 
comunicações entre o então 
juiz federal Sergio Moro, os 
procuradores da força-tarefa 
e os agentes norte-america-
nos tinham ocorrido sempre 
por canais formais e oficiais, 
se obedeciam à legislação 
brasileira, que tipo de apoio 
técnico investigativo as auto-
ridades dos EUA forneceram 
à operação, se presenciaram 
ou souberam de condutas 
questionáveis de Moro ou 
dos procuradores durante a 
cooperação e se estiveram 
envolvidos particularmente 
nos processos referentes ao 
ex-Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), cuja con-
denação no âmbito da Lava 
Jato o impediu de disputar 
as eleições presidenciais em 
2018.

A missiva só foi respon-
dida pelo DoJ quase um ano 
depois, em junho de 2020, 
com uma negativa completa. 
“O Departamento não pode 
fornecer informações sigilo-
sas sobre esses assuntos nem 
revelar detalhes não públicos 
das ações”, dizia a pasta.
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MEIO
AMBIENTE

Ana Rita Albuquerque

Licenciamento ambiental 
pede passagem

Nesse ano, comemora-se os 40 anos da lei de Política 
Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 de 1981, 

editada sob a inspiração da Conferência de Estocolmo 
de 1972 e segundo a noção de que a proteção ambiental 
não é incompatível com a economia. A referida lei prevê, 
dentre seus princípios, o dever de preservação e equilí-
brio dos ecossistemas ecológicos, bem como o controle 
e zoneamento das atividades poluidoras, introduzindo o 
licenciamento ambiental.

Há de se reconhecer a necessidade de atividades pro-
dutivas e de infraestrutura, e o licenciamento, por meio 
do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) possibilita evitar 
situações danosas ao meio ambiente, em relação a obras 
potencial ou efetivamente causadoras de poluição ambien-
tal. Não obstante, essa análise de viabilidade dos empre-
endimentos econômicos pode vir a ser ameaçada pelo 
Projeto de Lei 3.729/2004, recentemente aprovado na 
Câmara dos Deputados, cuja aprovação final é objeto de 
apreensão e protestos por diversos estudiosos do assunto.

O novo Projeto de Lei simplifica demasiadamente o li-
cenciamento ambiental, pois permite ampliar obras em es-
tradas, hidrelétricas, barragens, cultivo de pecuária extensi-
va e atividades agrossilvipastoris, abolindo ou permitindo 
o autolicenciamento ambiental em diversas atividades.

Em vez de simplificar a ponto de “não licenciar”, os 
órgãos ambientais precisam estar bem preparados para a 
avaliação do empreendimento, dotados de pessoal e tecnolo-
gia necessárias para melhorar o monitoramento e mitigar os 
impactos ambientais. Como salientado em carta enviada ao 
Congresso Nacional por ex-ministros do meio ambiente, é 
essencial garantir a função básica do licenciamento ambiental 
que é a de orientar e decidir as condições de viabilidade dos 
empreendimentos com segurança ambiental e não a de impe-
dir ou desestimular as atividades econômicas.

A justificativa contida no referido Projeto de Lei é a de 
“impulsionar obras necessárias para que o país avance e 
supere a grave crise socioeconômica agravada pela pande-
mia” e também, “gerar empregos para atender as famílias 
brasileiras, com segurança e preservação”.

O aprimoramento da legislação por meio de um novo 
marco legal do licenciamento é importante, mas o tex-
to, apresentado em uma votação pouco debatida com a 
sociedade, pode acabar ceifando os objetivos do Brasil de 
desenvolvimento sustentável.

Afinal, a previsão de “não licenciamento” e “autoli-
cenciamento ambiental” seriam meritórias se já tivésse-
mos comprovado o cumprimento dos princípios da Lei 
6.938/1981. Isso significa taxas controladas de desmata-
mento provocado, ocupação ordenada do solo e aprovei-
tamento das áreas já desmatadas na Amazônia Leal para 
plantio de grãos e pasto, repressão de empreendimen-
tos que avançam sobre áreas de preservação ambiental, 
projetos sustentáveis para a exploração da biodiversidade, 
monitoramento de áreas de risco evitando-se tragédias co-
mo a de Mariana e Brumadinho e educação ambiental em 
todos os níveis de ensino. Por enquanto, a saída é desbu-
rocratizar o licenciamento apoiando e instrumentalizando 
os órgãos de fiscalização. 

Sobe cerca de 1 milhão número 
de usuários de planos de saúde 
Os planos de saúde 

médico-hospita-
lares registraram, 

entre abril de 2020 e abril 
de 2021, um incremento 
de 1,05 milhão no total de 
usuários no país. Trata-se 
de um avanço de 2,2% no 
período.

Com esse crescimen-
to, o Brasil alcançou 48,1 
milhões de usuários. Se-

gundo a Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar 
(ANS), é o maior núme-
ro registrado desde julho 
de 2016. Atualmente, 737 
operadoras estão em ativi-
dade e cerca de 19 mil pla-
nos estão ativos.

Os dados constam em 
informe da ANS divulgado 
nesta segunda-feira, com os 
números do setor relativos à 

abril. As informações com-
pletas também estão disponí-
veis na sala de situação, ferra-
menta de consulta atrelada ao 
portal da instituição.

Em números absolutos, 
os maiores ganhos de bene-
ficiários foram registrados 
nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais e Goiás. Con-
siderando apenas o mês de 
abril, houve um incremento 

de 150,6 mil usuários em 
todo o país na comparação 
com março.

Também foi registrado 
avanço na cobertura de pla-
nos exclusivamente odon-
tológicos. Entre abril de 
2020 e abril de 2021, houve 
um crescimento de 7,5%. O 
número atual de beneficiá-
rios desses planos é de 27,6 
milhões.

CPI pede levantamento de  
petroleiras incluídas na dívida ativa

A CPI da Assem-
bleia Legislativa 
do Estado do Rio 

de Janeiro (Alerj) que apu-
ra a queda na arrecadação 
de receitas compensatórias 
da exploração de petróleo e 
gás vai pedir à Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) a 
relação das empresas do se-
tor inscritas no cadastro da 
Dívida Ativa. Nesta segun-
da-feira, os integrantes do 
colegiado decidiram esten-
der o prazo dos trabalhos 
em mais 60 dias.

Segundo o presidente da 
Comissão, deputado Luiz 
Paulo (Cidadania) é neces-
sário mais tempo para anali-
sar documentos e esclarecer 
detalhes sobre o processo 
de pagamento das compen-
sações. “O tema é muito 

vasto. Estamos aqui abor-
dando questões de desco-
nhecimento geral, inclusive 
de muitos participantes do 
processo”, afirmou.

Por sugestão da direto-
ra da Assessoria Fiscal da 
Alerj, Magda Chambriard, 
também será solicitada à 
Agência Nacional do Petró-
leo (ANP) auditoria opera-
cional nos contratos.”É pre-
ciso ter acesso a mais dados 
do que os apresentados via 
auditoria contábil. Já discu-
timos muito sobre auditoria 
da dedução de abatimentos 
de participação especial, 
e a questão contábil não é 
suficiente para entendê-los. 
Reforço a importância de 
uma auditoria operacional”, 
ressaltou.

Na próxima segunda-fei-

ra está prevista a assinatura 
do convênio entre Secreta-
ria estadual de Fazenda (Se-
faz) e Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) para fisca-
lizar o pagamento de royal-
ties e participações espe-
ciais do setor. Na audiência 
desta segunda, representan-
tes da Shell Brasil Petróleo 
e da Petrogal Brasil detalha-
ram seus investimentos e os 
contratos de parceria com 
a Petrobras. As petrolíferas 
apresentaram dados conso-
lidados sobre o pagamento 
de receitas compensatórias.

De acordo com o diretor 
comercial da Shell, Andres 
Jaramillo, nos últimos três 
anos, a empresa recolheu 
R$ 26,2 bilhões em receitas 
compensatórias no estado.

O gerente jurídico da 

Petrogal, Guilherme Mou-
relle, destacou que, desde 
a instalação da empresa no 
Rio de Janeiro, em 1999, 
mais de R$ 20 bilhões já fo-
ram investidos em projetos 
no estado. Cerca de 90% 
deste valor foram investi-
dos nos campos de Tupi e 
Iara, na Bacia de Santos. Já 
o gerente contábil e fiscal 
da companhia, Frederico 
Pereira, informou que, en-
tre os anos de 2012 e 2020, 
a empresa pagou R$ 20 bi-
lhões ao estado em repasses 
da exploração de petróleo e 
gás.

 “A estimativa de arreca-
dação de royalties e partici-
pações especiais no estado, 
para o ano de 2021, é de 
aproximadamente R$ 3,5 
bilhões”, afirmou Pereira.

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 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,

movida por BANCO BRADESCO S/A em face de HYPERFRIO
ARMAZÉNS GERAIS E LOGÍSTICA LTDA e OUTRO,

processo nº 0029281-92.2016.8.19.0209, 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 HYPERFRIO ARMAZÉNS
GERAIS E LOGÍSTICA LTDA e LUIS JOSÉ LOPES RAMALHO,
que em 15/06/21, às 11:00 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 17/06/21, no mesmo
local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único
do NCPC, o imóvel registrado no 9º RGI, matrícula nº 308535,
Rua Otávio Coimbra nº 103 – lote 8 da quadra 8 do PAL 20127
– Cidade de Deus – Jacarepaguá - RJ, avaliado as fls. 494 em
23/10/19, por R$ 58.300,00. 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 12/05/21. Eu, Bianca Orosco Bullaty,
Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ARTHUR
EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.

Abertura de empresas cresceu 27,2% em fevereiro

O Indicador de 
Nascimento de 
Empresas da Se-

rasa Experian revelou a 
abertura de 343.811 no-
vos negócios, uma expan-
são de 27,2% no com-
parativo entre fevereiro 
deste ano e o mesmo pe-
ríodo de 2020. De acordo 
com o índice, as socieda-
des limitadas, formadas 
por dois ou mais sócios, 
impulsionaram o cresci-
mento do mês registran-
do alta de 71,7%. Para os 
Microempreendedores 
Individuais (MEIs), que 
representam 80,3% do 
total de empresas criadas, 
o aumento foi de 30,1%, 
enquanto as empresas in-
dividuais marcaram 1,7%.

Dentre as mais de 300 
mil empresas abertas em 
fevereiro de 2021, o se-
tor de serviços fica com a 
maior representatividade, 

com 231.839 novos negó-
cios. No entanto, na aná-
lise do comparativo anual, 
o segmento do comércio 
tem destaque com alta com 
37,8%. Ainda na compara-
ção interanual, todas as re-
giões do país tiveram alta. O 
Nordeste registrou a maior 
variação, com 37,1%. Em 
ordem decrescente estão o 
Sudeste (28,5%), Centro-
-Oeste (22,3%), Norte 
(21,6%) e Sul (19,6%).

Ainda segundo pesquisa 
realizada pela Serasa Ex-
perian em fevereiro deste 
ano mostra que, apesar 
dos desafios, muitos em-
preendedores brasileiros 
viram oportunidades du-
rante a pandemia, prin-
cipalmente para apren-
der novas modalidades 
de vendas e prestação de 
serviços. De acordo com 
os dados, 73,4% dos em-
preendedores vendiam ou 

passaram a utilizar as ven-
das online para garantir o 
fluxo de caixa no período 
de pandemia. Questiona-
dos sobre os benefícios 
dessa atividade digital, os 
principais apontamentos 
foram, o aumento da ex-
posição da marca, o maior 
alcance de clientes e a pos-
sibilidade de atendimento 
em diversas regiões. Por 
isso, 83,1% dos entrevista-
dos pretendem continuar 
trabalhando com o auxílio 
do ambiente online. Outro 
recorte interessante foi o 
crescimento de 27,6% re-
gistrado para aqueles que 
estão investindo em novas 
tecnologias.

Também o mercado de 
fusões e aquisições está 
em alta. Segundo dados da 
Bloomberg, o primeiro tri-
mestre deste ano acumulou 
um recorde de US$ 1,1 tri-
lhão em negócios firmados 

no mundo todo. Foi o me-
lhor começo de ano para o 
setor desde 1998.

Levantamento da empre-
sa de consultoria Alvarez & 
Marsal também confirma 
esse cenário promissor para 
fusões e aquisições. No pri-
meiro trimestre houve um 
aumento de 26% no núme-
ro de transações em relação 
à média trimestral de 2020. 
A expectativa é que em to-
do o ano de 2021 o núme-
ro de processos de fusões e 
aquisições cresça 25%.

As startups não ficaram 
de fora desse boom em fu-
sões e aquisições. Segundo 
um estudo da Distrito, fo-
ram registradas 77 opera-
ções somente no começo 
deste ano. Em todo o ano 
de 2020, foram realizados 
100 processos de fusões e 
aquisições, o que mostra 
que 2021 poderá superar 
esse número.
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TLM - Total Logistic Management Serviços de Logística Ltda. - CNPJ nº 05.066.625/0001-70 - Requerimento de Substituição 
de Fiel Depositário - A TLM - Total Logistic Management Serviços de Logística Ltda., sociedade limitada com sede na Avenida 
Capuava, n° 603, 1º andar, sala 02, Bairro Vila Homero Thon, Município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09111-000., com 
seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.217.442.896, em sessão 
de 14 de março de 2002, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 
05.066.625/0001-70 (“Sociedade”), neste ato representada por seu Diretor Superintendente, Sr. Daniel Zangarini, brasileiro, ca-
sado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.287.397-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.611.008-76, residente 
e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com escritório Rod. Presidente Castelo Branco, Km31,5, CEP 06421-300, 
vem pela presente Requerer a exoneração do atual fiel depositário do Armazém Geral da Sociedade, a saber, Sr. Leonardo Rodri-
gues de Souza, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 29892438 (SSP/SP, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob nº 282.991.658-14, residente e domiciliado a Rua Carlos Eugenio Siqueira Salerno, nº 533, 
apto. 31 - Parque Campolim, Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, com a consequente nomeação do Sr. Daniel Zangarini, 
acima qualificado, como Fiel Depositário do Armazém Geral da Sociedade, nos termos do Decreto nº 1.102/1903 e IN 17/2013 do 
DREI, existente na filial da Sociedade localizada na Rod. Presidente Castelo Branco, Km 32,5, s/n, sala 02, CEP 06421-300, Jardim 
Belval, Município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(“CNPJ/MF”) sob o nº 05.066.625/0002-50, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35903294728. São Paulo, 16 de outubro de 2020. TLM - Total Logistic Management Serviços 
de Logísticas Ltda. Por: Daniel Zangarini - Diretor Superintendente. O nomeado declara, expressamente, em cumprimento à legis-
lação em vigor, que não esta sendo processado, e nunca foi condenado, por crimes de falência culposa ou fraudulenta, estelionato, 
abuso de confiança, falsidade, roubo ou furto ou por crimes cuja pena vede o acesso a cargos ou funções mercantis e comerciais. 
O nomeado também declara estar ciente dos encargos e atribuições decorrentes da nomeação. Daniel Zangarini - Fiel Depositário. 
JUCESP nº 230.568/21-0 em 18/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TLM - Total Logistic Management Serviços de Logística Ltda. - CNPJ nº 05.066.625/0001-70 - Requerimento de Alteração de Memo-
rial Descritivo - A TLM - Total Logistic Management Serviços de Logística Ltda., sociedade limitada com sede na Avenida Capuava, 
n° 603, 1º andar, sala 02, Bairro Vila Homero Thon, Município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09111-000., com seus atos 
constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.217.442.896, em sessão de 14 de março 
de 2002, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 05.066.625/0001-70 
(“Sociedade”), neste ato representada por seu Diretor Superintendente, Sr. Daniel Zangarini, brasileiro, casado, administrador, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 23.287.397-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.611.008-76, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, 
Estado de São Paulo, com escritório Rod. Presidente Castelo Branco, Km31,5, CEP 06421-300, vem pela presente Requerer a alteração 
do Memorial Descritivo do Armazém Geral da Sociedade existente na filial da Sociedade localizada na Rod. Presidente Castelo Branco, Km 
32,5, 11.660, sala 02, CEP 06421-300, Jardim Belval, Município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 05.066.625/0002-50, com seus atos constitutivos devidamente registrados 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE n. 35903294728. O novo Memorial Descritivo do Armazém Geral segue 
consolidado no Anexo A do presente. São Paulo, 16 de outubro de 2020. TLM - Total Logistic Management Serviços de Logísticas Ltda. 
Por: Daniel Zangarini - Diretor Superintendente. JUCESP nº 230.567/21-6 em 18/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TLM - Total Logistic Management Serviços de Logística Ltda. - CNPJ nº 05.066.625/0001-70 - Requerimento de Substituição 
de Fiel Depositário - A TLM - Total Logistic Management Serviços de Logística Ltda., sociedade limitada com sede na Avenida 
Capuava, n° 603, 1º andar, sala 02, Bairro Vila Homero Thon, Município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09111-000., com 
seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.217.442.896, em sessão 
de 14 de março de 2002, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 
05.066.625/0001-70 (“Sociedade”), neste ato representada por seu Diretor Superintendente, Sr. Daniel Zangarini, brasileiro, ca-
sado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.287.397-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.611.008-76, residente 
e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com escritório Rod. Presidente Castelo Branco, Km31,5, CEP 06421-300, 
vem pela presente Requerer a exoneração do atual fiel depositário do Armazém Geral da Sociedade, a saber, Sr. Leonardo Rodri-
gues de Souza, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 29892438 (SSP/SP, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob nº 282.991.658-14, residente e domiciliado a Rua Carlos Eugenio Siqueira Salerno, nº 533, 
apto. 31 - Parque Campolim, Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, com a consequente nomeação do Sr. Daniel Zangarini, 
acima qualificado, como Fiel Depositário do Armazém Geral da Sociedade, nos termos do Decreto nº 1.102/1903 e IN 17/2013 do 
DREI, existente na filial da Sociedade localizada na Rod. Presidente Castelo Branco, Km 32,5, s/n, sala 02, CEP 06421-300, Jardim 
Belval, Município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(“CNPJ/MF”) sob o nº 05.066.625/0002-50, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35903294728. São Paulo, 16 de outubro de 2020. TLM - Total Logistic Management Serviços 
de Logísticas Ltda. Por: Daniel Zangarini - Diretor Superintendente. O nomeado declara, expressamente, em cumprimento à legis-
lação em vigor, que não esta sendo processado, e nunca foi condenado, por crimes de falência culposa ou fraudulenta, estelionato, 
abuso de confiança, falsidade, roubo ou furto ou por crimes cuja pena vede o acesso a cargos ou funções mercantis e comerciais. 
O nomeado também declara estar ciente dos encargos e atribuições decorrentes da nomeação. Daniel Zangarini - Fiel Depositário. 
JUCESP nº 230.569/21-3 em 18/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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VLI S.A.
CNPJ/ME nº 12.563.794/0001-80 - NIRE nº 35.300.391.101

ARCA em 26/05/21. 1. Data, Horário e Local: Em 26/05/21, às 18h, na sede social da VLI S.A. (“Cia.”), na Rua Helena, 235, 5º 
andar, Vila Olímpia, SP. 2. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Luciano Siani Pires; Secretária: Sr(a). Joyce Andrews da Costa. 
3. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros 
do Conselho de Administração. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a outorga da fiança pela Cia., no âmbito da 1ª emissão de 
debêntures simples da Ferrovia Norte Sul S.A., CNPJ/ME 09.257.577/0001-37 (“Emissora”), não conversíveis em ações, da 
espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, no valor total de R$325.000.000,00 na Data de 
Emissão (conforme abaixo definida), nominativas e escriturais, as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de 
distribuição, na forma da Instrução CVM nº 476, de 16/01/09 (“Instrução CVM 476” e “Oferta”, respectivamente); e (ii) a 
delegação de poderes à Diretoria da Cia. para que esta pratique todos os atos e adote todas as medidas necessárias para a 
formalização da fiança objeto da deliberação acima. 5. Deliberações: Os Srs. Conselheiros examinaram os itens constantes da 
Ordem do Dia e tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Aprovar a outorga da fiança pela 
Cia., no âmbito da 1ª emissão de debêntures simples da Emissora, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com 
garantia fidejussória adicional, em série única, no valor total de R$325.000.000,00 (“Debêntures”) na Data de Emissão 
(conforme abaixo definida), nominativas e escriturais, as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de 
distribuição, na forma da Instrução CVM 476, a qual terá as seguintes características e condições: (a) Valor Total e Data da 
Emissão: O valor total da Emissão será de R$325.000.000,00 na data de emissão das Debêntures, a ser definida na Escritura 
de Emissão (“Data de Emissão”). (b) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 325.000 Debêntures. (c) Valor Nominal 
Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). O Valor 
Nominal Unitário não será atualizado monetariamente. (d) Número de Séries: A Emissão será realizada em série única. (e) 
Forma e Conversibilidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou 
certificados. As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Emissora. (f) Espécie: As Debêntures serão da 
espécie quirografária com garantia adicional fidejussória. (g) Data de Vencimento: O vencimento final das Debêntures ocorrerá 
ao término do prazo de 5 anos contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de resgate 
antecipado e vencimento antecipado das Debêntures previstas na Escritura de Emissão. (h) Regime de Colocação e 
Procedimento de Distribuição das Debêntures: as Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos 
termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação da totalidade das Debêntures, com a intermediação 
da instituição intermediária líder da Oferta (“Coordenador Líder”), conforme termos e condições do respectivo contrato de 
distribuição a ser celebrado entre o Coordenador Líder e a Emissora (“Contrato de Distribuição”). (i) Preço de Subscrição e 
Forma de Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor 
Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis a partir da primeira data de subscrição e 
integralização (“Data da Primeira Subscrição”), de acordo com as normas aplicáveis à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão 
B3 (“B3”). Caso qualquer Debêntures venha a ser integralizada em data diversa e posterior à Data da Primeira Subscrição, a 
integralização deverá considerar o Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data 
da Primeira Subscrição até a data da efetiva integralização. As Debêntures poderão ser subscritas com ágio ou deságio, a 
critério do Coordenador Líder, desde que aplicado de forma igualitária à totalidade das Debêntures em cada data de 
integralização. (j) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos captados por meio da Oferta serão utilizados pela Emissora 
para reforço do capital de giro e usos gerais da Emissora. (k) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou 
sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios, correspondentes à 
variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, 
expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no 
Informativo Diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa 
(“Spread”) de 1,70% ao ano, base 252 Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias 
Úteis decorridos, desde a Data da Primeira Subscrição ou da última Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo 
definido), conforme o caso, até a Data de Pagamento da Remuneração subsequente. (l) Amortização do Valor Nominal Unitário: 
Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado e/ou de amortização extraordinária das Debêntures e/ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor 
Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em parcela única, devida na data de vencimento das Debêntures. (m) 
Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado e/ou de amortização 
extraordinária das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos 
na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga de forma semestral, a partir da Data de Emissão, conforme cronograma de 
pagamentos a ser descrito na Escritura de Emissão, sendo cada data de pagamento da Remuneração denominada “Data de 
Pagamento da Remuneração”. (n) Repactuação Programada: As Debêntures não serão objeto de repactuação programada. (o) 
Resgate Antecipado Facultativo: A Emissora poderá realizar, a seu exclusivo critério, a partir do 25º mês contado da Data de 
Emissão (inclusive), resgate antecipado da totalidade das Debêntures (sendo vedado o resgate antecipado facultativo parcial), 
com o consequente cancelamento das Debêntures) (“Resgate Antecipado Facultativo”). A Emissora deverá comunicar, com 
antecedência mínima de 10 dias úteis da data da efetiva realização do resgate, o Resgate Antecipado Facultativo por meio de 
aviso publicado nos termos da Escritura de Emissão ou encaminhado individualmente aos titulares de Debêntures 
(“Debenturistas”), com cópia para o Agente Fiduciária (conforme abaixo definido) (“Edital de Resgate Antecipado Facultativo”). 
O Edital de Resgate Antecipado Facultativo deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: (i) a data efetiva para o 
resgate das Debêntures e pagamento aos Debenturistas; (ii) o Valor de Resgate, conforme definido abaixo; e (iii) quaisquer 
outras informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo. O valor a ser pago aos Debenturistas a 
título de Resgate Antecipado Facultativo (“Valor de Resgate”) será equivalente (i) ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, acrescido (ii) da Remuneração devida e ainda não paga até a data de resgate antecipado, 
calculada pro rata temporis a partir da Data da Primeira Subscrição ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente 
anterior, conforme o caso (sendo a soma dos valores previstos no item (i) acima e neste item (ii) o “Valor Base de Resgate”), 
acrescido (iii) de prêmio de resgate incidente sobre o Valor Base de Resgate equivalente a 0,30% ao ano, calculado pro rata 
temporis a partir da data do efetivo resgate até a Data de Vencimento. O pagamento das Debêntures resgatadas 
antecipadamente por meio do Resgate Antecipado Facultativo será feito (i) por meio dos procedimentos adotados pela B3, para 
as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3, ou (ii) observados os procedimentos adotados pelo Escriturador. A Emissora 
deverá comunicar a realização do Resgate Antecipado Facultativo à B3 por meio de correspondência escrita com o de acordo do 
agente fiduciário no mínimo 3 dias úteis de antecedência da realização resgate antecipado das Debêntures. Caso o Resgate 
Antecipado Facultativo ocorra em data que coincida com qualquer data de pagamento da Remuneração, o prêmio previsto 
acima incidirá sobre o Valor Base de Resgate considerando que os pagamentos devidos na data em questão foram pagos (isto 
é, o saldo devedor das Debêntures após o pagamento de Remuneração devido na data em questão), nos termos da Escritura de 
Emissão. (p) Oferta de Resgate Antecipado: A Emissora poderá, a qualquer tempo, mediante deliberação pelos órgãos 
societários competentes, realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures endereçada a todos os 
Debenturistas, sem distinção, sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar a oferta de 
resgate antecipado das Debêntures de sua titularidade, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão 
(“Oferta de Resgate Antecipado”). A Emissora realizará a Oferta de Resgate Antecipado por meio de publicação de comunicação 
dirigida aos Debenturistas, com no mínimo 10 Dias Úteis de antecedência da data pretendida para a realização do resgate, a 
ser amplamente divulgada nos termos da Escritura de Emissão, ou por meio de comunicado individual a ser encaminhado pela 
Emissora a cada um dos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário e a B3 (“Edital de Oferta de Resgate Antecipado”), 
que deverá descrever os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado, incluindo: (i) data efetiva para o resgate objeto 
da Oferta de Resgate Antecipado, que deverá ser um dia útil; (ii) o Valor da Oferta de Resgate Antecipado (conforme definido 
abaixo); (iii) a menção a que o Valor da Oferta de Resgate Antecipado será calculado nos termos da Escritura de Emissão; (iv) 
o valor do prêmio de resgate antecipado a ser oferecido pela Emissora, caso exista, que não poderá ser negativo; (v) a forma e 
o prazo limite de manifestação à Emissora dos Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado, 
observado o disposto na Escritura de Emissão; e (vi) as demais informações necessárias para a tomada de decisão pelos 
Debenturistas e para a operacionalização da Oferta de Resgate Antecipado. Por ocasião da Oferta de Resgate Antecipado, os 
Debenturistas farão jus ao pagamento do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, 
acrescido: (i) da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a respectiva Data da Primeira Subscrição ou a 
respectiva Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do resgate objeto da 
Oferta de Resgate Antecipado, bem como, se for o caso, (ii) de prêmio de resgate, que, caso exista, não poderá ser negativo e 
(iii) se for o caso, dos Encargos Moratórios devidos e não pagos, até a data do referido resgate (“Valor da Oferta de Resgate 
Antecipado”). (q) Amortização Extraordinária Facultativa: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, independentemente da 
realização de assembleia geral de debenturistas e/ou assembleia geral de acionistas, a partir do 25º mês (inclusive) contado 
da Data de Emissão, promover a amortização extraordinária facultativa do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal 
Unitário, conforme o caso, até o limite de 98% do saldo do Valor Nominal Unitário (“Amortização Extraordinária Facultativa”), 
de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. A Emissora deverá comunicar aos Debenturistas por 
meio de aviso publicado nos termos da Escritura de Emissão ou encaminhando individualmente aos Debenturistas, com cópia 
para o Agente Fiduciário, bem como comunicar a B3, o Banco Liquidante, e o Escriturador acerca da realização da Amortização 
Extraordinária, com, no mínimo, 3 dias úteis de antecedência da data da Amortização Extraordinária Facultativa, que conterá 
as condições da Amortização Extraordinária Facultativa. A Amortização Extraordinária Facultativa será realizada mediante o 
pagamento (i) da parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, a ser amortizada 
extraordinariamente, (ii) acrescida da Remuneração, calculada sobre a parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme o caso, a ser amortizada extraordinariamente, pro rata temporis a partir da Data da Primeira 
Subscrição ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data da efetiva 
Amortização Extraordinária Facultativa e (iii) acrescida de prêmio equivalente a 0,30% ao ano, calculado pro rata temporis a 
partir da data da realização da Amortização Extraordinária Facultativa até a Data de Vencimento. A Amortização Extraordinária 
Facultativa, com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, deverá ocorrer de acordo com os 
procedimentos da B3, e caso não estejam custodiadas eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os 
procedimentos operacionais do Escriturador. (r) Vencimento Antecipado: As Debêntures estarão sujeitas às hipóteses de 
vencimento antecipado automático e não automático a serem definidas na Escritura de Emissão. (s) Aquisição Facultativa: A 
Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures desde que observe o disposto no Art. 55, § 3º, da Lei das S.A., nos 
Artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, na Instrução da CVM n° 620, de 17/03/20 e na regulamentação aplicável da CVM. As 
Debêntures adquiridas pela Emissora poderão, a critério da Emissora, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser 
novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria, se e quando 
recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures. (t) Comprovação de Titularidade 
das Debêntures: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, 
sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido 
pelo Escriturador e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, conforme o 
caso, será expedido pela B3 extrato em nome do Debenturista, que servirá como comprovante de titularidade das Debêntures. 
(u) Registro para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: As Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição 
pública no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, 
sendo a distribuição liquidada financeiramente através da B3; e (ii) negociação, no mercado secundário por meio do CETIP21 
– Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as 
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados 
de valores mobiliários entre Investidores Qualificados, conforme definido no Art. 9º-B da Instrução da CVM 539, de 13/11/13, 
conforme alterada (“Instrução CVM 539”), e depois de decorridos 90 dias contados de cada data de subscrição ou aquisição, 
por investidores profissionais, conforme definido no Art. 9º-A da Instrução CVM 539 (“Investidores Profissionais”), conforme 
disposto nos Artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, e uma vez verificado o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações 
previstas no Art. 17 da Instrução CVM 476. O prazo de 90 dias para restrição de negociação das Debêntures referido acima não 
será aplicável ao Coordenador Líder na hipótese do exercício da garantia firme, conforme previsto no inciso II do Art. 13 da 
Instrução CVM 476, desde que sejam observadas as seguintes condições: (i) o Investidor Profissional (adquirente das 
Debêntures observe o prazo de 90 (noventa) dias de restrição de negociação, contado da data do exercício da garantia firme pelo 
Coordenador Líder; (ii) o Coordenador Líder verifique o cumprimento das regras previstas nos art. 2º e 3º da Instrução CVM 476; 
e (iii) a negociação das Debêntures deve ser realizada nas mesmas condições aplicáveis à Oferta, podendo o valor de 
transferência das Debêntures ser atualizado pela respectiva Remuneração. (v) Local de Pagamento: Os pagamentos a que 
fazem jus as Debêntures serão efetuados: (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas 
eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3: (a) na sede da 
Emissora ou da instituição financeira contratada como banco liquidante da Emissão; ou (b) conforme o caso, pela instituição 
financeira contratada para este fim, observados os procedimentos adotados pelo Escriturador. (w) Encargos Moratórios: Sem 
prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de quaisquer obrigações pecuniárias 
relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata 
temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 
2% sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (em conjunto, 
“Encargos Moratórios”). (x) Garantia Fidejussória: Para assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento da totalidade das 
obrigações principais e acessórias, presentes e futuras assumidas na Escritura de Emissão pela Emissora, a Cia., obrigar-se-á, 
em caráter irrevogável e irretratável, como coobrigada e devedora solidária, prestando fiança em favor dos Debenturistas, 
representados pelo Agente Fiduciário, obrigando-se, bem como a seus sucessores a qualquer título, como fiadora, principal 
pagadora, coobrigada e devedora solidária com a Emissora, por todos os valores devidos nos termos da Escritura de Emissão, 
até a quitação integral do valor garantido no âmbito da Escritura de Emissão. (y) Publicidade: Todos os anúncios, avisos e 
demais atos e decisões decorrentes da Oferta que, de qualquer forma, envolvam os interesses dos Debenturistas, serão 
publicados no “Diário Oficial do Estado do Maranhão” e no jornal “O Estado do Maranhão”, sendo certo que, caso a Emissora 
altere seu jornal de publicação após a Data de Emissão, deverá enviar notificação ao agente fiduciário informando o novo 
veículo e publicar, nos jornais anteriormente utilizados, aviso aos Debenturistas informando o novo veículo. 5.2 Delegação de 
Poderes à Diretoria da Cia.: autorizar a Diretoria e demais representantes legais da Cia. a, em nome da Cia., praticar todos os 
atos necessários à efetivação da fiança. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a 
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida, achada conforme e aprovada, tendo sido assinada por todos 
os presentes. SP, 26/05/21. Mesa: Presidente - Luciano Siani Pires; Secretária - Joyce Andrews da Costa. Membros presentes do 
Conselho de Administração: Luciano Siani Pires, Ivan Malekzadeh Fadel, Fabiano de Carvalho Filho, Bruno Henrique Lopez Lima, 
Marcos Pinto Almeida, Takeshi Mitsui, Rafael de Oliveira Morais. 7. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata 
lavrada no livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Cia. Joyce Andrews da Costa - Secretária. 
JUCESP. Certifico o registro sob o nº 264.275/21-4 em 03/06/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Três perguntas: o primeiro mês  
de operação do WhatsApp Pay
Por Jorge Priori

O WhatsApp Pay 
acabou de com-
pletar o primeiro 

mês de sua operação, inicia-
da no último dia 5 de maio. 
Aproveitamos a oportuni-
dade para conversar sobre 
este tema com Henrique 
Carbonell, CEO da F360º, 
empresa responsável pelo 
desenvolvimento de uma 
plataforma de gestão de va-
rejo utilizada por grandes 
redes de franquias nacio-
nais.

Como você viu o pri-
meiro mês de operação 
do WhatsApp Pay? É 
possível fazer uma ava-
liação dos impactos no 
varejo?

De imediato, a adesão 
foi boa, mas ainda é cedo 
para fazer afirmações, pois 
ainda não temos dados su-
ficientes para monitorar a 
operação. É preciso criar a 
cultura para a adesão, e um 
ponto importante é refor-
çar a questão da segurança 
da transação. Isso vai ajudar 
bastante a deixar o público 
mais à vontade para usar o 
WhatsApp Pay.

Com relação à avaliação 
dos impactos no varejo, 
ainda não é possível fazê-
-la. Por enquanto, a função 

só acontece de pessoa física 
para física, mas, para pe-
quenos empreendedores e 
pequenos varejos, o What-
sApp Pay acaba valendo 
(pagamentos informais).

Com a ampliação da ade-
são e com as pessoas come-
çando a perceber a facilida-
de para utilizar o WhatsApp 
Pay, a operação será disse-
minada. Para se habilitar, 
basta criar uma conta e 
senha e preencher os da-
dos pessoais e do cartão de 
crédito/débito, mesmo que 
por enquanto só esteja fun-
cionando para débito.

A questão da segurança 
não é só na transação, pois 
a pessoa não precisará mais 
andar por aí com cartões. 
No comércio, a nova plata-
forma amplia as opções de 
recebimentos sem burocra-
cia, quase em tempo real. 
O objetivo do WhatsApp 
Pay é passar a imagem de 
que transferir dinheiro é tão 
fácil quanto mandar uma 
foto.

 
O WhatsApp Pay e o 

Pix funcionam da mesma 
forma?

Não, eles não funcionam 
da mesma forma, embora 
os dois sejam fáceis de se-
rem utilizados. O WhatsA-
pp Pay funciona de maneira 
um pouco diferente. Inicial-

mente, ele tem um cartão 
de débito por trás e será 
focado apenas em pessoas 
físicas.

Já o Pix está presente em 
todos os bancos, diferente 
do WhatsApp Pay, que es-
tá vinculado às bandeiras 
Visa e Mastercard de car-
tões. Alguns e-commerces 
já aceitam o Pix além dos 
pagamentos com cartões de 
crédito e boletos.

Existe também a questão 
do limite: o WhatsApp Pay 
permite que o usuário re-
alize até 20 transações por 
dia, com o valor máximo 
de transferência de R$ 5 mil 
por mês. Com o Pix, as ins-
tituições financeiras podem 
decidir qual o valor limite de 
transferências, porém eles 
devem se assemelhar aos 
praticados pelas transferên-
cias via TED. Há uma proje-
ção de que o Pix chegará ao 
WhatsApp, o que tornará os 
processos parecidos.

O WhatsApp Pay faz 
parte de um projeto maior 
chamado Facebook Pay. 
Já existe uma previsão de 
quando será possível efe-
tuar pagamentos através 
do Facebook e do Insta-
gram? Você acredita que 
o Facebook possa se tor-
nar um banco digital no 
futuro?

Sim, eu acredito que o 
Facebook possa se tornar 
um banco digital no futuro. 
Trata-se de uma empresa 
que analisa muito a jornada 
dos usuários. O movimen-
to tem sido para a evolução 
de um app que cubra cada 
vez mais aspectos do dia do 
usuário e busque otimizar o 
timesheet [tempo despendi-
do pelo usuário dentro da 
plataforma] da sua jornada. 
O tempo gasto em bancos 
é muito grande, e faz todo 
o sentido para o Facebook.

O Facebook e o WhatsA-
pp são integrados. Já existe 
o Facebook Pay, que serve 
de base para o WhatsApp 
Pay. Para facilitar as transa-
ções, a ferramenta da rede 
social e o serviço de men-
sagens operam de forma 
integrada.

É válido ressaltar que 
não é preciso entrar no Fa-
cebook para fazer o cadas-
tro do cartão para realizar 
transferências pelo What-
sApp – isso é feito em sua 
própria plataforma. Tanto 
as operações pelo Face-
book como pelo WhatsApp 
são autorizadas pelo Banco 
Central e ocorrem de ma-
neira segura, sendo os pa-
gamentos processados pela 
Cielo. Para ambos os casos 
é necessário senha e biome-
tria para liberar os valores.
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.
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NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.084.220/0001-76 - NIRE 35.3.0033455-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021
(Lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas,  

nos termos do artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2021, às 10:30 horas, na sede da Numeral 80 Participações S.A. (“Companhia”), na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011. 
Convocação: Conforme previsto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação, visto estar presente a totalidade dos acionistas. Presença: 
Presentes acionistas representando 100% das ações do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas ao final desta ata. Publicações: Relatório 
da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, publicados no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, nas páginas 105 e no Jornal “Monitor Mercantil”, na página 11, ambos no dia 23 de abril de 2021, consoante o disposto no artigo 133 da 
Lei nº 6.404/76. Mesa: Sr. Gabriel Jacques Moura, Presidente e a Sra. Carla Rodrigues Paulsen, Secretária. Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária: (i) 
tomar as contas dos administradores examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2020; 
(ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2020; e (iii) deliberar, conforme o disposto no artigo 23 do Estatuto Social da 
Companhia, sobre o valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2021. Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar 
sobre alterações de itens do Estatuto Social da Companhia para retirar a seção I do Conselho de Administração, devido ao cancelamento do registro de emissor, 
categoria “A” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e autorização dos administradores da Companhia a praticarem todos os atos para a implementação 
de deliberações, conforme AGE de 17 de julho de 2020. Deliberações: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária e sua publicação com omissão 
das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76. Foram tomadas as seguintes deliberações pela única da acionista da 
Companhia, detentora da totalidade das ações com direito a voto, representada por 986.986 ações ordinárias de emissão da Companhia: Em Assembleia Geral 
Ordinária: (i) Aprovadas as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2020, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis; (ii) Aprovada a proposta da Diretoria para 
que o prejuízo apurado no exercício de 2020, no valor de R$ 133.395,42 (cento e trinta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), 
seja lançado na conta de Prejuízos Acumulados, do Patrimônio Líquido; (iii) Aprovada a remuneração anual global dos administradores fixada em até R$90.000,00 
(noventa mil reais), ficando a cargo de deliberação do Conselho de Administração o rateio do montante global destinado à Diretoria. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (i) Aprovada as alterações propostas no Estatuto Social da Companhia na forma do Anexo I para retirar a seção I do Conselho de Administração, 
devido ao cancelamento do registro de emissor, categoria “A” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e autorização dos administradores da Companhia 
a praticarem todos os atos para a implementação de deliberações, conforme AGE de 17 de julho de 2020. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como 
ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que, após lida e conferida, foi assinada por todos os presentes. 
Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de abril de 2021. Gabriel Jacques Moura - Presidente; Carla Rodrigues Paulsen - Secretária. 
JUCESP nº 245.780/21-0 em 27/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Estatuto Social - Numeral 80 Participações S.A.. - CNPJ/MF nº 
02.084.220/0001-76 - NIRE 35.3.0033455-8. Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º - Numeral 80 Participações S.A. é uma 
companhia que se rege por este estatuto social e pelas leis e usos do comércio. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, podendo, mediante resolução da Diretoria, independentemente de autorização da Assembleia Geral, determinar o endereço da localidade da sede, manter 
outras filiais, agências ou representações, em qualquer localidade do país ou do exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto participar de outras sociedades. 
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações. Artigo 5º - O capital social é de R$ 1.430.000,00 
(um milhão quatrocentos e trinta mil reais), dividido em 1.430.000 (um milhão quatrocentos e trinta mil) ações, sendo 986.986 (novecentas e oitenta e seis mil 
novecentas e oitenta e seis) ações ordinárias e 443.014 (quatrocentas e quarenta e três mil e quatorze) ações preferenciais, todas escriturais e sem valor nominal. 
Parágrafo 1º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da assembleia geral. Parágrafo 2° - A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias. 
Parágrafo 3º - As ações são mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares em instituição credenciada, a ser designada pela Diretoria. Artigo 6º - As 
ações preferenciais não têm direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral, com exceção do previsto no Parágrafo único, sendo-lhes asseguradas as 
seguintes preferências e vantagens: (a) prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da Companhia; (b) direito de serem incluídas em 
oferta pública em decorrência de alienação de controle da Companhia, nas condições previstas no artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações, de forma que 
lhes assegure tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante; e (c) dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias. Parágrafo único - As 
ações preferenciais terão direito de voto nas seguintes matérias: (a) transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (b) aprovação de contratos entre 
a Companhia e seu acionista controlador, diretamente ou através de terceiros, assim como contratos envolvendo outras sociedades nas quais o acionista 
controlador tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal ou estatutária, a aprovação desses contratos seja deliberada em Assembleia Geral; e (c) 
avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da Companhia. Capítulo III - Da Administração. Artigo 7º - A administração da Companhia 
é exercida pela Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. Parágrafo único - A posse dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia 
será condicionada à assinatura, dos respectivos termos de posse. Seção I - Da Diretoria. Artigo 8º - A Diretoria é composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 
5 (cinco) membros, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral. A Diretoria é competente para exercer os atos da vida social, nos 
seguintes termos: (a) Diretor-Presidente - exercer a direção executiva da Companhia, executar a política, as diretrizes e as atividades relacionadas ao objeto social 
da Companhia, bem como prestar informações ao público investidor, à Comissão de Valores Mobiliários e às bolsas de valores e mercados de balcão organizado 
em que a Companhia estiver registrada, e manter atualizado o registro de companhia aberta da Companhia, cumprindo toda a legislação e regulamentação 
aplicável às companhias abertas diligenciando para que as deliberações e diretrizes fixadas por aquele órgão sejam fielmente observadas; (b) Diretor Econômico-
Financeiro - executar a política, as diretrizes e as atividades econômico-financeiras e contábeis da Companhia; (c) Diretor Administrativo - executar a política, as 
diretrizes e as atividades das áreas de recursos humanos, segurança, meio-ambiente e responsabilidade social, assegurando o cumprimento das diretrizes 
administrativas; (d) Diretor de Operações - executar a política, as diretrizes e as atividades operacionais da Companhia, bem como coordenar as atividades de 
estiva, carga e descarga de navios e armazenamento de contêineres e representar, inclusive na qualidade de Responsável Legal, perante às Alfândegas da Receita 
Federal do Brasil; (e) Diretor Comercial - executar a política, as diretrizes e as atividades comerciais, a promoção de propagandas comerciais, o estabelecimento 
da política de vendas e promoção de programas de marketing, bem como a busca de novas oportunidades comerciais junto ao mercado. Parágrafo 1º - O prazo 
de gestão de cada Diretor é de 2 (dois) anos, permitida a recondução. Parágrafo 2º - Os Diretores, findo o prazo de gestão, permanecem no exercício dos respectivos 
cargos, até a eleição e posse dos novos Diretores. Parágrafo 3º - Ocorrendo vaga no cargo de Diretor, pode a Assembleia Geral designar substituto, cujo mandato 
expira na mesma data que os demais Diretores. Parágrafo 4º - Em caso de ausência ou impedimento temporário, os Diretores substituir-se-ão, reciprocamente, 
por designação da Diretoria. Artigo 9º - Compete à Diretoria exercer as atribuições que a lei, o estatuto e a Assembleia Geral lhe conferirem para a prática de atos, 
por mais especiais que sejam, desde que em direitos permitidos, necessários ao regular funcionamento da Companhia. Artigo 10º - A Diretoria, de forma colegiada, 
exerce as seguintes atribuições: (a) executar os trabalhos que lhe forem determinados pela Assembleia Geral; (b) elaborar o relatório de administração, o 
demonstrativo econômico-financeiro do exercício, bem como balancetes e demonstrações financeiras periódicas; (c) preparar anteprojetos de plano de expansão 
e modernização da Companhia; (d) submeter à Assembleia Geral o orçamento geral e os especiais da Companhia, inclusive os reajustes conjunturais, no decurso 
dos exercícios anual e plurianual a que os mesmos se referirem; (e) aprovar a nomeação de titulares para cargos da Administração Superior; e (f) aprovar e modificar 
organogramas e regimentos internos. Artigo 11º - A Companhia será representada da seguinte forma: a) por 2 (dois) Diretores, agindo em conjunto; b) por qualquer 
Diretor em conjunto com um procurador indicado na forma do paragráfo 1º, nos limites de seu mandato; c) mediante autorização da Diretoria, por 2 (dois) 
procuradores constituídos na forma do Paragrafo 1º, com mandato especial, especificamente para dar cumprimento e executar obrigações assumidas pela 
Companhia relacionadas às seguintes atividades: (i) realizar pagamentos diários das obrigações assumidas pela Companhia, através de cheques, ordens de 
pagamento e transferências eletrônicas; (ii) assinar contratos de câmbio relativos, exclusivamente, aos compromissos assumidos pela Companhia; (iii) movimentar 
contas-bancárias, solicitar extratos bancários e efetuar a transferência de valores entre contas-corrente de titularidade de Companhia; (iii) requisitar e retirar talões 
de cheques e cheques devolvidos; e (iv) assinar formulários, notificações, termos ou quaisquer outros documentos perante a Alfândega, Receita Federal e 
quaisquer outros órgãos da administração pública e/ou privada, direta ou indireta, em qualquer instância e que regulem ou venham a regular as atividades 
desenvolvidas pela Companhia. As procurações terão prazo limitado a 1 (um) ano e definirão, de modo preciso e completo, os poderes outorgados. d) por qualquer 
Diretor, isoladamente, sem as formalidades previstas neste artigo, nos casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação de depoimentos 
pessoais, nos casos permitidos em lei, bem como por prepostos nomeados, por via epistolar. e) isoladamente ou em conjunto, por paralegal(is) (despachantes) 
ou empregado(s) para prática de atos ordinários em processos ou procedimentos de qualquer natureza perante a administração pública direta ou indireta, federal, 
estadual, distrital ou municipal. Parágrafo 1º - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia necessariamente por 2 (dois) Diretores e terão 
prazo de validade não superior a 12 (doze) meses, ressalvadas as procurações para o foro em geral e mais os atos extrajudiciais de representação e defesa perante 
pessoas jurídicas, de direito público ou privado (“ad judicia” e “et extra”), que poderão ser outorgadas por prazo de validade indeterminado. Artigo 12º - A 
remuneração dos Diretores é fixada global e anualmente pela Assembleia Geral, que também estabelece, quando for o caso, o montante da participação da 
Diretoria no lucro da Companhia. Parágrafo 1º - A verba para honorários “pro-labore” paga em duodécimos, assim como a de participação, será partilhada aos 
Diretores, por deliberação da Assembleia Geral, consignada, por termo, no livro próprio. Parágrafo 2º - O empregado de alto nível, eleito pela Assembleia Geral 
para o cargo de Diretor, enquanto no exercício do cargo, terá seu contrato de trabalho suspenso, passando a receber honorários e eventual participação nos lucros 
na forma estabelecida neste estatuto. Artigo 13º - A Diretoria reunir-se-á por convocação do Diretor-Presidente, com a presença da maioria dos seus membros, 
sempre que necessário para atender aos interesses sociais, que deliberar sobre qualquer transação ou conjunto de transações entre a Companhia e (i) seus 
acionistas controladores; e/ou (ii) Afiliadas dos acionistas controladores, conforme definido no parágrafo único do artigo 15 deste Estatuto Social. Parágrafo 1º - As 
decisões da Diretoria tomar-se-ão por maioria de votos dos membros presentes, cabendo ao Diretor-Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. Parágrafo 
2º - As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no livro próprio. Capítulo IV - Do Conselho Fiscal. Artigo 14º - O Conselho Fiscal, se instalado, será 
composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Fiscal, pessoas 
naturais, residentes no país, legalmente qualificados, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do órgão, a pedido de acionistas que 
preencham os requisitos estipulados no parágrafo 2º do artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações, com mandato até a primeira assembleia geral ordinária que 
se realizar após a eleição. Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração que lhes for fixada pela assembleia geral durante o 
período em que o órgão funcionar e estiverem no efetivo exercício das funções, observado o parágrafo 3º do Artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo 
3º - Compete ao Conselho Fiscal, quando instalado, sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam conferidas em virtude de disposição legal ou por determinação 
da Assembleia Geral: (a) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 
(b) opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação 
da Assembleia Geral; (c) opinar sobre as propostas dos administradores, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão 
de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimentos ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão 
da Companhia; (d) denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para proteção 
dos interesses da Companhia, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à Companhia; (e) convocar a 
Assembleia Geral Ordinária se os administradores retardarem por mais de um mês essa convocação, e a Extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves 
ou urgentes, incluindo na pauta das assembleias as matérias que considerarem necessárias; (f) analisar, pelo menos trimestralmente, o balancete e demais 
demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Diretoria; (g) examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; e (h) 
exercer essas atribuições durante a liquidação. Parágrafo 4º - Para a aprovação das matérias submetidas à deliberação do Conselho Fiscal será necessário o voto 
favorável da maioria de seus membros. Capítulo V - Das Assembleias Gerais. Artigo 15º - A Assembleia Geral dos Acionistas, nos termos da lei, reunir-se-á: I 
- Ordinariamente: nos quatro primeiros meses, depois de findo o exercício social para: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras; (b) eleger os membros da Diretoria nas épocas próprias e os integrantes do Conselho Fiscal, quando for o caso; (c) deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício, se houver, e a distribuição de dividendos, quando for o caso; e (d) fixar a remuneração dos administradores. II - 
Extraordinariamente: sempre que, mediante convocação legal, os interesses sociais aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas. Artigo 16º - A 
Assembleia Geral é instalada e dirigida por qualquer Diretor da Companhia, sendo que, na hipótese de ausência deste a presidência será exercida por qualquer 
acionista presente. O secretário da mesa é de livre escolha do Presidente da Assembleia. Artigo 17º - Os anúncios de convocação, publicados na forma e nos 
termos da lei, conterão, além do local, data e hora da Assembleia, a ordem do dia explicitada e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria. Artigo 18º 
- Nas Assembleias Gerais, os acionistas deverão apresentar, na sede da Companhia, além do documento de identidade, comprovante de titularidade de ações 
de emissão da Companhia expedido, por original ou fac-símile, pela instituição depositária, em até 2 (dois) dias úteis antecedentes à data de realização da 
Assembleia Geral. Os acionistas representados por procuradores deverão exibir os instrumentos de mandato no mesmo prazo e observada a mesma mecânica 
prevista para os comprovantes de titularidade de ações de emissão da Companhia, ressalvado, entretanto, que os instrumentos de procuração deverão ser 
apresentados sempre em original. Capítulo VI - Do Exercício Social. Artigo 19º - O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 20º - Ao 
final de cada exercício social a diretoria fará elaborar o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas em lei. Artigo 21º - Do resultado do 
exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. Artigo 22º - Juntamente com as 
demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral para aprovação proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício que 
remanescer após as seguintes deduções ou acréscimos, realizadas decrescentemente e nessa ordem: (a) 5% (cinco por cento) para a formação da Reserva 
Legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social. A constituição da Reserva Legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo da mesma, 
acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30% (trinta por cento) do Capital Social; (b) montante destinado à formação de Reservas para 
Contingências e reversão das formadas em exercícios anteriores; (c) Lucros a Realizar e Reversão dos Lucros anteriormente registrados nessa reserva que tenham 
sido realizados no exercício; (d) 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento do dividendo mínimo obrigatório; e (e) a parcela remanescente do lucro líquido 
ajustado após o pagamento do dividendo mínimo obrigatório será destinada à Reserva para Investimento e Expansão, que tem por finalidade (i) assegurar recursos 
para investimentos em bens do ativo permanente, sem prejuízo de retenção de lucros nos termos do Artigo 196 da Lei 6.404/76; e (ii) reforço de capital de giro; 
podendo ainda (iii) ser utilizada em operações de resgate, reembolso ou aquisição de ações do capital da Companhia, podendo a Assembleia Geral deliberar sua 
dispensa na hipótese de pagamento de dividendos adicionais ao dividendo mínimo obrigatório. Artigo 23º - A Companhia pode levantar balanço semestral e 
declarar dividendos à conta de lucro apurado nesses balanços. A Companhia poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o 
total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício não exceda o montante das reservas de capital. A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários, 
à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo único - Mediante aprovação da Assembleia 
Geral poderá a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As 
eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório. Capítulo VII - Da Liquidação, Dissolução e Extinção. 
Artigo 24º - A Companhia entra em liquidação, dissolução e extinção nos casos previstos em lei. Parágrafo Único - Á Assembleia Geral compete nomear o liquidante 
e o modo de liquidação. Capítulo VIII - Da Arbitragem. Artigo 25º - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se 
a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, 
eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei nº 6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho 
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado 
de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. Capítulo IX - Das Disposições Gerais. 
Artigo 26º - A Companhia, a qualquer tempo, tendo em vista aperfeiçoar seus serviços e adaptar-se às novas técnicas de administração, poderá adotar processos 
mecânicos de emissão e autenticação de documentos de efeitos mercantis, obedecendo a padrões e sistemas consagrados pelos usos e costumes do comércio.
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/04/2021
Data: 22/04/2021, às 10h. Local: São Paulo/SP, na Rua Dom Luís Felipe de Orleans, n° 1131, sala 4, Vila Maria Baixa, CEP 02118-001. Presença: Acionis-
tas representando a Totalidade do capital social, dispensada a publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o artigo 124, § 4º da Lei no 6.404/76. 
Mesa Diretora: Presidente: José Emiliano de Oliveira Junior, Secretário: Alexandre do Nascimento Melo. Ordem do Dia: a) Eleição de Diretoria - Triênio 
2021/2024; b) Discussão e Aprovação do Estatuto Social; e c) Consolidação do Estatuto Social. Deliberações: 1 - Neste ato, os acionistas decidem pela 
eleição dos membros da Diretoria, sendo eleitos por unanimidade de votos, as seguintes pessoas, para os cargos de: Diretor-Presidente: José Emiliano de 
Oliveira Junior, RG n° 35.608.023-7, CPF n° 310.787.705-06, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 957, 15° 
andar, apartamento 151, Jardim Paulista, CEP 01403-001; e Diretor Vice-Presidente: Alexandre do Nascimento Melo, RG nº 18.628.191-2, CPF nº 
143.031.238-62, com endereço na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, n° 2820, apartamento 55, Torre 1, Jardim Iris, São Paulo/SP, CEP 05.145-100. 
2 - Após a discussão e votação, não havendo qualquer objeção ou pedido de esclarecimento foi aprovada a consolidação do Estatuto Social, e certificado 
que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária é cópia fiel do livro de Atas as folhas de no 2, conforme artigo 130, LSA. Estatuto Social - Capítulo I: Denomi-
nação, Sede, Objeto e Duração; Artigo 1º - A Domus Investimentos e Participações S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pela legis-
lação pertinente e pelas normas supletivas deste Estatuto Social. § Único - A sociedade funcionará com o nome fantasia Domus Holding. Artigo 2º - A 
sociedade tem sua sede e foro na Rua Dom Luis Felipe de Orleans, nº 1131, sala 4, Vila Maria Baixa, São Paulo - SP, CEP 02118-001, podendo, por delibe-
ração dos acionistas, abrir, transferir e extinguir filiais, sucursais, agências, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território 
nacional, cumpridas as formalidades legais. Artigo 3º - A sociedade tem por objeto social a participação em outras sociedades (CNAE 6462-0/00) - holdin-
gs de instituições não financeiras. Artigo 4º - A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste Estatuto Social e terá prazo de duração 
indeterminado. Capítulo II: Capital Social e Ações: Artigo 5º - O capital social da sociedade é de R$ 100.000,00, divididos em 100.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00, totalmente subscrito e destinado ao capital social da Companhia, sendo 10.000 ações 
já integralizadas, em dinheiro, moeda corrente no País, e 90.000 ações a integralizar em até 60 meses. § 1º - As ações não serão representadas por caute-
las, presumindo-se a titularidade destas pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. § 2º - A cada ação 
ordinária nominativa, é conferido direito a um voto nas deliberações sociais. Artigo 6º - A Assembleia Geral poderá deliberar sobre a emissão de novas 
ações, ordinárias ou preferenciais, de classe diversa ou igual das existentes, observadas as normas legais e as regras do presente Estatuto Social. Artigo 
7º - Na proporção do número de suas ações, os acionistas terão direito de preferência à subscrição de novas ações decorrentes de aumento de capital, e na 
aquisição de ações existentes, na proporção do capital social, pelo mesmo preço, prazo e condições de oferta. § Único - O prazo de decadência para exer-
cício do direito de preferência na subscrição de novas ações será o de 30 dias, a contar da data de publicação do aviso ou da própria Assembleia Geral que 
deliberar sobre a abertura da subscrição ou da oferta de aquisição, conforme o caso, importando o silêncio em renúncia ao direito de preferência. Capítulo 
III: Assembleia Geral: Artigo 8º - À Assembleia Geral compete as atribuições conferidas por Lei e pelo presente Estatuto Social. Artigo 9º - As Assembleias 
Gerais realizar-se-ão, ordinariamente, no prazo e forma da Lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, sendo permitida a rea-
lização simultânea de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. § 1º - As Assembleias Gerais poderão ser convocadas por qualquer membro da Diretoria, 
por sua própria iniciativa ou mediante solicitação escrita de qualquer acionista. Com a devida observância das disposições legais aplicáveis, será entregue 
aviso de convocação de Assembleia Geral por escrito a cada acionista, nos endereços a serem designados pelos mesmos, com o devido aviso de recebimen-
to, em no mínimo 8 dias corridos de antecedência da data programada para a realização de cada Assembleia Geral em primeira convocação e em 05 dias 
para a segunda convocação, o qual conterá informações sobre local, data e horário em que a Assembleia Geral pertinente será realizada e a ordem do dia, 
bem como qualquer documentação de suporte sobre questões a serem discutidas na Assembleia Geral pertinente. § 2º - Independente das formalidades de 
convocação, será considerada regular a Assembleia Geral em que comparecer a totalidade dos acionistas. § 3º - As Assembleias Gerais serão presididas 
por um dos Diretores ou, na ausência destes, por pessoa escolhida por maioria de votos dos acionistas presentes. Ao presidente da Assembleia caberá a 
escolha de um secretário. § 4º - Ressalvadas as exceções previstas em lei, as Assembleias Gerais serão instaladas em primeira convocação com a presen-
ça de acionistas detentores de ações representativas da maioria do capital social da Companhia, e, em segunda convocação, com qualquer número. § 5º 
- Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador, nos termos da Lei, com poderes específicos e firma reconhecida, deven-
do a procuração ficar arquivada na sede da Companhia. Artigo 10 - Ressalvadas as exceções previstas em lei, as deliberações da Assembleia Geral serão 
tomadas em regra por votos representando a maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Capítulo IV: Administração: Artigo 11 - A 
sociedade será administrada por uma Diretoria composta por 02 Diretores, sendo um Diretor-Presidente e um Diretor Vice-Presidente. § 1º - A eleição dos 
Diretores ocorrerá pelos votos representando a maioria do capital social. § 2º - Os Diretores serão investidos nos seus cargos, dispensados de prestar 
caução, assinando o termo de posse respectivo. § 3º - O mandato dos Diretores será de 3 anos, sendo permitida a reeleição. § 4º - Em caso de licença, 
impedimento temporário ou de vaga, caberá à Assembleia Geral escolher o substituto do licenciado ou impedido, ou para o cargo vago. O substituto exer-
cerá o cargo até o término do mandato do substituído ou até que haja novas eleições. § 5º - A Assembleia Geral deverá fixar a remuneração dos adminis-
tradores da Companhia, podendo ser fixada de forma individual, para cada Diretor, ou de forma global, sendo, neste caso, distribuída conforme deliberação 
dos acionistas. § 6º - A destituição de qualquer dos Diretores poderá ser feita a qualquer tempo, em Assembleia Geral, mediante deliberação dos acionistas 
representando a maioria do capital social. Artigo 12 - A Diretoria administrará a Sociedade obedecendo rigorosamente ao disposto neste Estatuto e na le-
gislação aplicável, sendo vedado aos seus integrantes, isolada ou conjuntamente, a prática de atos em nome da Sociedade, estranhos aos seus objetivos, 
tais como operações de favor em benefícios de 3ºs e outras, permitidas, no entanto, a prestação de garantias quaisquer em favor de empresas controladas 
ou coligadas. Artigo 13 - Compete ao Diretor-Presidente, isoladamente, ou aos procuradores constituídos pela sociedade, a prática dos atos necessários ou 
convenientes à administração da mesma, para tanto dispondo ele ou os procuradores constituídos pela sociedade, entre outros poderes, os necessários 
para: (a) a representação da sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante 3ºs, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, 
estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; (b) a administração, orientação e direção dos 
negócios sociais, inclusive compra, venda, troca ou alienação, por qualquer outra forma, de bens móveis da sociedade, determinando os respectivos termos, 
preços e condições, respeitadas as deliberações sociais previstas neste Estatuto Social; (c) emitir, aceitar e endossar letras de câmbio, duplicatas, promis-
sórias, cheques e quaisquer outros títulos de crédito, bem como celebrar contratos, assinar documentos que importem reconhecimento de dívida em nome 
da sociedade e termo de responsabilidade, perante órgãos e instituições públicas ou privadas, movimentação de contas bancárias, emissão de ordens de 
pagamento, assinatura de recibos e outorga de quitação, respeitadas as deliberações sociais previstas neste Estatuto Social; (d) comprar, vender, hipotecar 
ou, por outro modo qualquer, alienar ou gravar bens imóveis e valores mobiliários, autorizado em Assembleia Geral prévia pelos acionistas que representem 
a maioria do capital social. Artigo 14 - Compete ao Diretor Vice-Presidente, ou aos procuradores constituídos pela sociedade, além de outros poderes que 
lhes forem conferidos por este Estatuto Social, as seguintes atribuições, sempre em conjunto com o Diretor-Presidente: o planejamento, a supervisão e di-
reção das atividades da sociedade. Na ausência do Diretor-Presidente e por expressa designação da sociedade nesse sentido, poderá ser atribuído ao Dire-
tor Vice-Presidente outras competências e atribuições. Artigo 15 - As procurações outorgadas pela sociedade deverão ser assinadas pelo Diretor-Presiden-
te e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins de patrocínio de processos judiciais ou extraju-
diciais, conter um período de validade limitado. Artigo 16 - Os acionistas representativos da maioria do capital social poderão, em Assembleia Geral, de-
signar um ou mais Diretores para a prática de qualquer ato específico de interesse da sociedade, ainda que não compreendido nas atribuições regulares 
do(s) Diretor(es) designado(s). Artigo 17 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da sociedade exigirem, podendo ser convocada por qualquer 
Diretor. Capítulo V: Conselho Fiscal: Artigo 18 - O Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, quando instalado na forma da Lei, terá 03 membros 
efetivos titulares, acionistas ou não, mas, residentes no país, e que preencham os requisitos da legislação aplicável. § 1º - O Conselho Fiscal, quando 
instalado, funcionará até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se seguir àquela de eleição, e terá as funções e competência previstas em lei. § 2º - O 
Conselho Fiscal, quando em funcionamento, perceberá a remuneração estabelecida pela Assembleia Geral, observado o mínimo previsto na Lei nº 6.404/76. 
Capítulo VI: Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros: Artigo 19 - O exercício social começará a 1º de janeiro de cada ano e terminará a 31 
de dezembro do mesmo ano, coincidindo com o ano civil. Artigo 20 - No fim de cada exercício social, a Diretoria elaborará as demonstrações financeiras 
previstas em lei. § Único - A Sociedade poderá, a qualquer tempo, levantar balanços intermediários e declarar dividendos com base nestes balanços.Arti-
go 21 - Do lucro líquido do exercício será destacado 5% para constituição de reserva legal até que seu montante atinja o equivalente a 20% do capital 
social subscrito; após o destaque da reserva legal, 5% serão destinados à distribuição, como dividendos mínimos obrigatórios. O saldo remanescente do 
lucro deverá ter o destino que os acionistas determinarem. § Único - A Diretoria poderá propor e a Assembleia aprovar distribuição antecipada de dividen-
dos, à conta dos dividendos do exercício. Artigo 22 - Os dividendos serão pagos ao longo do exercício seguinte da apuração. § Único - Os dividendos não 
reclamados dentro de 03 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da sociedade. Capítulo 
VII: Dissolução, Liquidação, Extinção e Sucessão: Artigo 23 - A sociedade será dissolvida, liquidada e extinta, nos casos previstos em lei, com observân-
cia das normas pertinentes. Artigo 24 - A Assembleia Geral que deliberar a dissolução nomeará o liquidante, acionista ou não da sociedade, estabelecerá 
o plano de liquidação, e elegerá os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes que deverão servir no período da liquidação. Artigo 25 - Não haven-
do consenso para a indicação do liquidante, a liquidação será remetida a juízo. Artigo 26 - Em caso de separação judicial, divórcio, rompimento de união 
estável, falecimento e/ou interdição de qualquer dos Acionistas, com atribuição, na respectiva partilha, de Ações ao seu ex-cônjuge ou ex-companheiro(a), 
bem como em caso de falecimento, incapacidade permanente, interdição ou ausência declarada de qualquer dos Acionistas (o “Evento de Sucessão e 
Partilha”), não será admitido o ingresso na Companhia do ex-cônjuge, ex-companheiro, cônjuge-meeiro, herdeiros, legatários ou do curador do Acionista, 
conforme aplicável (o “Sucessor”). Artigo 27 - Em razão do disposto no artigo 26º, na hipótese da ocorrência de um Evento de Sucessão e Partilha, o valor 
das Ações a que fizer jus o Sucessor será apurado, no prazo de 60 dias contados do recebimento, pela Companhia, da notificação de que trata o item ime-
diatamente abaixo, com base em balanço especialmente levantado, por profissional contratado pela Companhia, tomando-se como data base de apuração 
a data da homologação da partilha de bens, do desfazimento da união estável, do falecimento ou do trânsito em julgado da sentença que declarar a inca-
pacidade permanente, interdição ou ausência do Acionista, conforme o caso. Artigo 28 - Ocorrendo qualquer Evento de Sucessão e Partilha, caberá ao su-
cessor interessado na apuração de haveres do Acionista separado, divorciado, falecido, incapaz, interdito ou ausente, notificar o fato à Companhia e com-
provar a Data do Evento, somente se iniciando o curso dos prazos previstos após o recebimento, pela Companhia, dessa notificação. Artigo 29 - A Compa-
nhia pagará ao Sucessor o valor das Ações apurado na forma do artigo anterior, em até 60 meses contados do recebimento, pela Companhia, da notificação 
de que trata o item imediatamente acima, em prestações mensais, corrigidas pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas ou por outro índice oficial que o substituir, cujo valor individual não ultrapassará 1% do faturamento mensal da Companhia. A primeira 
parcela vencerá 30 dias após a apuração do valor devido e, as demais parcelas, a cada trintídio. Artigo 30 - Após o pagamento, pela Companhia, dos ha-
veres do Acionista separado, divorciado, falecido, incapaz, interdito ou ausente, conforme o caso, as Ações desse Acionista passarão a ser de titularidade 
da Companhia e permanecerão em tesouraria até decisão em contrário dos Acionistas remanescentes em assembleia geral. Artigo 31 - Os acordos de 
acionistas deverão ser observados pela Companhia quando arquivados na sua sede, conforme artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas. Artigo 32 - As 
Partes elegem o Foro da Cidade de São Paulo/SP como o competente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. Este 
Contrato será regido pelas leis da República Federativa do Brasil. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 22/04/2021.

Carteira de crédito da Caixa totalizou R$ 523 bi em maio
Banco tem 68% de participação de mercado

A Caixa Econômica 
reportou nesta se-
gunda-feira que al-

cançou, em maio deste ano, 
R$ 523,1 bilhões na sua car-
teira de crédito imobiliário, 
com 5,76 milhões de con-
tratos. O banco segue como 
maior financiador da casa 
própria no país, com 68% 
de participação de mercado.

De janeiro a maio de 2021, 
a Caixa atingiu R$ 52,4 bi-
lhões em concessão de crédi-
to, crescimento de 41,4% em 
relação ao mesmo período 
de 2020. O banco celebrou 
240,6 mil novos contratos, 
beneficiando mais de 962 mil 
brasileiros.

Segundo o banco, as con-
tratações com recursos da 
poupança (SBPE) totali-

zaram R$ 29,6 bilhões, um 
crescimento de 112,9% em 
relação ao período de ja-
neiro a maio de 2020, e de 
678,9%, se comparado ao 
mesmo período de 2018.

No segmento pessoa ju-
rídica, foram contratados 
987 empreendimentos, para 
produção de 121,5 mil no-
vas unidades habitacionais, 
gerando 367,6 mil empre-
gos diretos e indiretos. Na 
comparação com o mesmo 
período de 2020, houve 
crescimento de 38,6% nas 
contratações.

A linha de financiamento 
Poupança Caixa, lançada em 
março, já representa mais de 
40% de todas as contrata-
ções imobiliárias do banco 
com recursos do SBPE e 

tem as melhores condições 
do mercado, com taxas a par-
tir de 3,35% a.a, somadas à 
remuneração da poupança. 
O saldo devedor é atualizado 
mensalmente pela TR.

Os números recordes 
foram anunciados pelo pre-
sidente do banco, Pedro 
Guimarães, em live com os 
jornalistas nesta segunda-
feira (07/06), quando tam-
bém foram divulgadas no-
vas medidas de negociação 
para contratos de crédito 
imobiliário e o Feirão Caixa 
da Casa Própria, que ocor-
rerá, como novidade, no 
formato digital.

Você no Azul 2021

A Caixa divulgou alter-

nativas negociais para a re-
gularização dos contratos 
habitacionais nas modalida-
des FGTS ou SBPE, como 
o pagamento parcial ou a 
pausa nas prestações. Essas 
medidas proporcionam às 
famílias a possibilidade de 
se reorganizarem para vol-
tar a pagar integralmente a 
prestação mensal.

Os valores não pagos 
durante a vigência da ne-
gociação por pausa ou pa-
gamento parcial, de acordo 
com o percentual escolhido, 
serão incorporados ao saldo 
devedor do contrato e diluí-
dos no prazo remanescente. 
O contrato não está isento 
da incidência de juros re-
muneratórios, seguros e ta-
xas. A taxa de juros e o pra-

zo contratados inicialmente 
não sofrem alteração.

O pagamento parcial das 
prestações está disponível 
nas seguintes condições: os 
clientes poderão, por até 6 
meses, reduzir o valor da sua 
prestação em até 25%; aque-
les que optarem por reduzir 
entre 25% e 74,99% da pres-
tação poderão fazê-lo por até 
3 meses, devendo, para isso, 
apresentar autodeclaração de 
perda de renda; os clientes 
que necessitem de redução 
acima de 75% do valor da 
prestação devem apresentar 
comprovação documental da 
perda de renda para avaliação 
pela Caixa; a solicitação pode 
ser feita pelo App Habitação 
Caixa.

Já a pausa no pagamento 

das prestações está disponí-
vel pelo prazo de até 6 meses, 
para beneficiários do Auxílio 
Emergencial 2021 ou clientes 
que estejam recebendo Segu-
ro Desemprego. A solicita-
ção pode ser feita pelo App 
Habitação Caixa ou pelo 
0800 104 0104.

Feirão digital 

O 1º Feirão Digital Caixa 
da Casa Própria será reali-
zado de 25 de junho a 4 de 
julho. Serão ofertados cerca 
de 180 mil imóveis em todo 
o país, com a participação 
de mais de 600 construto-
ras. Também estarão dispo-
níveis mais de 6 mil imóveis 
Caixa com condições espe-
ciais de financiamento.

Reservas cambiais da  
China aumentaram em maio

As reservas cambiais da 
China registraram expan-
são em maio. Isso ocorreu 
porque o dólar norte-ame-
ricano desvalorizou-se ante 
as outras principais moedas 
e elevou o valor dos títulos 
não dólares do país, mos-
traram nesta segunda-feira, 
segundo os dados oficiais.

Os títulos de divisas da 
China totalizaram US$ 
3,2218 trilhões no final de 
maio, um aumento de US$ 
23,6 bilhões, ou 0,74%, ante 
o mês anterior, mostraram 
os dados do Banco Popular 
da China.

“O mercado cambial 
manteve uma operação es-
tável, com transações geral-
mente racionais e ordena-
das’, disse a vice-chefe da 
Administração Estatal de 
Divisas (Safe, em inglês), 
Wang Chunying, ao co-
mentar os dados. Também 
atribuiu o crescimento à va-
lorização das principais mo-
edas não dólares com a in-
trodução de vacinas contra 
a Covid-19, que impulsio-
nou o aumento do valor de 
ativos não dólares da China.

Embora haja ainda incer-
tezas na situação econômica 

e financeira global, a econo-
mia da China registrou uma 
recuperação estável, o que 
ajudará a manter as reservas 
cambiais basicamente está-
veis, segundo Wang.

De acordo com a agência 
Xinhua, com uma recupe-
ração econômica sólida no 
primeiro trimestre, a China 
pediu calma sobre o rápido 
crescimento, pondo mais 
foco no aprofundamento 
da reforma estrutural, esta-
belecendo a fase para uma 
recuperação mais sustentá-
vel e equilibrada no longo 
prazo.

Empréstimo: 
redução de 
burocracia  
será analisada

Menos burocracia para a 
obtenção de empréstimos é 
o que defende uma medida 
provisória que chega para a 
análise do Senado e que pode 
ser votada nesta terça-feira. 
A MP 1.028/2021 dispensa a 
apresentação de uma série de 
documentos para a obtenção 
de financiamentos. Para o se-
nador Paulo Rocha (PT-PA), 
autor de projeto de lei seme-
lhante (PL 4.528/2020), é pre-
ciso desburocratizar a vida de 
quem precisa de crédito.

A demanda por emprésti-
mo no país é cada vez maior. 
A pesquisa “Financiamen-
to dos Pequenos Negócios 
no Brasil”, produzida pelo 
Sebrae mostrou que houve 
expansão no ano passado 
do crédito bancário para as 
micro e pequenas empresas 
brasileiras.

O levantamento anual, que 
é feito desde 2013, identifi-
cou também que no segundo 
trimestre de 2020 ampliou 
em 35% o volume de crédi-
to concedido pelos bancos, 
comparado ao segundo tri-
mestre de 2019. O volume 
de crédito concedido passou 
de R$ 65 bilhões no segundo 
trimestre de 2019 para R$ 87 
bilhões, no mesmo período 
de 2020.
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Joatinga Participações S.A. 
CNPJ: 23.786.025/0001-68

Balanços patrimoniais Em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Ativo Controladora Consolidado

Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante 440 512 95.256 71.530
Caixa e equivalentes de caixa 4 408 487 41.163 26.943
Clientes 5 - - 29.832 30.495
Estoques 6 - - 21.375 12.457
Tributos a recuperar 7 32 25 234 500
Outros créditos - - 2.652 1.135
Não circulante 188.005 167.982 211.806 216.404
Outros créditos - - 410 162
Tributos diferidos 8 - - 12.546 22.582
Tributos a recuperar 7 - - 7.405 5.586
Investimentos 9 188.004 167.982 293 280
Imobilizado 10 - - 29.191 25.594
Intangível 11 - - 161.961 162.200
Total do ativo 188.445 168.494 307.062 287.934

Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante 227 228 30.954 24.492
Fornecedores 12 - 2 12.251 5.590
Empréstimos e financiamentos 13 - - 9.232 9.043
Obrigações tributárias 1 - 1.238 1.088
Obrigações trabalhistas - - 3.569 2.145
Adiantamentos de clientes - - 1.627 4.008
Comissões a pagar - - 2.811 2.392
Dividendos a pagar 226 226 226 226
Não circulante - - 87.890 95.176
Empréstimos e financiamentos 13 - - 24.100 33.348
Provisão para riscos processuais 14 - - 306 72
Partes relacionadas 15 - - 63.484 61.756
Patrimônio líquido 188.218 168.266 188.218 168.266
Capital social 16 99.458 99.458 99.458 99.458
Reservas de capital 42.655 42.655 42.655 42.655
Reserva legal 2.190 1.192 2.190 1.192
Reservas de lucros a realizar 43.915 24.961 43.915 26.153
Total do passivo 188.445 168.494 307.062 287.934

Demonstrações do resultado em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Nota 2020 2019 2020 2019
Receita líquida de vendas 17 - - 163.738 137.178
Custo dos produtos vendidos 18 - - (140.517) (115.981)
Lucro bruto - - 23.221 21.197
(Despesas)/receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas 19 (83) (190) (12.932) (11.810)
Despesas de vendas 20 - - (19.557) (16.376)
Resultado de equivalência patrimonial 9 20.023 13.744 - -
Outras receitas operacionais, líquidas 21 - - 42.550 35.659
Lucro operacional antes do resultado
  financeiro 19.940 13.554 33.282 28.670
Resultado financeiro, líquido 22 12 31 (3.294) (5.048)
Lucro líquido antes do IR e da 
 Contribuição Social 19.952 13.585 29.988 23.622
IR e Contribuição Social - diferidos - - (10.037) (10.037)

19.952 13.585 19.952 13.585
Lucro líquido do exercício 19.952 13.585 19.952 13.585
Demonstrações do resultado abrangente em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro líquido do exercício 19.952 13.585 19.952 13.585
Outros
Total do resultado abrangente do exercício 19.952 13.585 19.952 13.585

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em MR$)

 
Capital 
social

Reser-
va de 

capital

Re-
ser-

va 
legal

Reser-
va de 
lucro

Lucro  
acumu-

lado

Patrimônio  
líquido  

atribuível 
aos pro-

prietários 
da contro-

ladora
Saldos em 01/01/19 99.458 42.655 513 12.184 - 154.810
Lucro líquido do exercício - - - - 13.585 13.585
Reserva legal - - 679 - (679) -
Dividendos obrigatórios - - - - (129) (129)
Reserva de lucros a realizar - - - 12.777 (12.777) -
Saldos em 31/12/19 99.458 42.655 1.192 24.961 - 168.266
Lucro líquido do exercício - - - - 19.952 19.952
Reserva legal - - 998 - (998) -
Reservas de lucros a realizar - - - 18.954 (18.954) -
Saldos em 31/12/20 99.458 42.655 2.190 43.915 - 188.218

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Das atividades operacionais 2020 2019 2020 2019
Lucro líquido do exercício 19.952 13.585 19.952 13.585
Ajustes para conciliar o resultado às disponibi- 
 lidades geradas pelas atividades operacionais
Provisão para perdas de crédito esperadas - - 193 193
Tributos diferidos - - 10.037 10.037
Depreciação - - 2.723 2.982
Amortização - - 50 70
Custo na alienação do ativo imobilizado - - 376 19
Custo da baixa do intangível - - 328 8
Encargos financeiros sobre empréstimos bancários
 e passivos com partes relacionadas                    - - 4.311 6.214
Resultado de equivalência patrimonial (20.023) (13.744) - -
Provisão para riscos processuais - - 234 (364)

(71) (159) 38.204 32.744
Aumento líquido/(redução) em ativos
Clientes - - 470 (2.694)
Estoques - - (8.918) (1.274)
Tributos a recuperar (7) (8) (1.553) (764)
Outros créditos - - (1.765) (175)
Aumento líquido/(redução) em passivos
Fornecedores (2) (9) 6.662 434
Obrigações tributárias 1 - 151 80
Obrigações trabalhistas - - 1.424 (153)
Adiantamentos de clientes - - (2.381) 689
Comissões a pagar - - 419 1
Caixa líquido das atividades operacionais (79) (176) 32.713 28.887
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de investimentos - - (13) (26)
Aquisição de ativo imobilizado - - (6.696) (5.570)
Aquisição de intangível - - (139) (495)
Caixa líquido das atividades de investimentos  - - (6.848) (6.091)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de juros, empréstimos e  
 financiamentos - - (11.645) (21.291)
Caixa líquido das atividades de 
  financiamentos - - (11.645) (21.291)
(Redução)/aumento líquido de caixa e
 equivalentes de caixa (79) (176) 14.220 1.505
Caixa e equivalentes de caixa no início do
 exercício 487 663 26.943 25.438
Caixa e equivalentes de caixa no final do
 exercício 408 487 41.163 26.943
(Redução)/aumento líquido de caixa e
 equivalentes de caixa (79) (176) 14.220 1.505

Notas explicativas em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
1. Informações gerais: A Joatinga Participações S.A. (“Cia.”) é uma Cia. de 
capital fechado constituída em 2/12/15, com sede na Cidade do Rio de Ja-
neiro, Estado Rio de Janeiro, na Rua Alcindo Guanabara, nº 25, sala 1804. 
Tem como objeto social a participação em outras sociedades, como sócia, 
acionista ou quotista. Em 31/12/20 a Cia. detinha a seguinte participação so-
cietária: Bigsal - Indústria e Comércio de Suplementos para Nutrição Animal 
S.A. (“Bigsal”) (100,00%) é uma S.A., que tem como principais atividades a 
produção e comercialização de suplementos para nutrição animal, com um 
portfólio que abrange de suplementos minerais a rações balanceadas para 
ruminantes, peixes, equinos, animais de companhia., entre outros. A emissão 
das Dfs.  foi autorizada pela Administração da Cia. em 13/05/21. 2. Resumo 
das principais práticas contábeis: As Dfs.  foram preparadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos 
pelo CPC. As principais políticas contábeis adotadas na preparação dessas 
Dfs.  estão descritas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo con-
sistente em todos os exercícios. 2.1. Base de preparação: A preparação das 
Dfs.  requer o uso de certas estimativas críticas. Este fato também exige que 
a Administração da Cia. exerça uma maior capacidade de julgamento na apli-
cação das políticas contábeis. Como o julgamento da Administração envolve 
a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos fu-
turos, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas. 
Na preparação das Dfs. , a Cia. adotou algumas variáveis e premissas deri-
vadas de sua experiência histórica, dentre outros fatores que entende como 
razoáveis e relevantes. Os resultados poderiam ser distintos dos estimados 
sobre premissas, variáveis ou condições diferentes, mas as áreas onde julga-
mentos e estimativas significativos foram feitos na preparação de tais Dfs.  e 
seus efeitos referem-se a: • Perdas de créditos esperadas (Nota Explicativa 
nº 4); • Provisão para riscos processuais (Nota Explicativa nº 12). No enten-
dimento da administração da Cia., os assuntos acima não apresentam risco 
significativo de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos 
e passivos para o próximo exercício social. 2.2. Base para consolidação: 
As Dfs.  consolidadas da Cia. foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis estabelecidas pelo CPC 36 (R3) - Demonstrações Consolidadas. As 
Dfs.  consolidadas da Cia. incluem as informações financeiras da Cia. e de sua 
controlada direta. O controle sobre essas empresas é obtido quando a Cia. 
tem o poder de controlar suas políticas financeiras e operacionais e tem a ca-
pacidade para auferir benefícios e estar exposta aos riscos de suas atividades. 
As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição, 
sendo esta a data na qual a Cia. obtém controle, e continuam a ser consolida-
das até a data em que o controle deixa de existir. Em 31/12/20, as Dfs. con-
solidadas incluem a consolidação das seguintes empresas, respectivamente:

Controladas
Participação 

Direta
Bigsal Indústria e Comércio de Suplementos 
 Nutrição Animal S.A 100%
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas Dfs. 
são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no 
qual a empresa atua (moeda funcional). As Dfs. estão apresentadas em milha-
res de Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Cia. 2.4. Uso de 
estimativas e premisas: A preparação das Dfs.  de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis, os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas, e certas divulga-
ções em Notas Explicativa nº 3. Os resultados reais podem divergir dessas es-
timativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Re-
visões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em 
que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 3. 
Resumo das principais políticas contábeis: 3.1. Classificação circulante 
e não circulante: Os ativos e passivos no balanço patrimonial são classifi-
cados como circulante quando mantidos principalmente para negociação e 
quando se espera realizá-los dentro de 12 meses após o período de divul-
gação. Os demais ativos e passivos são classificados como não circulantes. 
Os ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não 
circulante. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são 
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto e de 
médio prazo, investimentos ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários 
à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do 
título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança 
de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos ren-
dimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor 
de mercado ou de realização. 3.3. Instrumentos financeiros: Concentração 
de risco de crédito: Os instrumentos financeiros que potencialmente sujeitam 
a Sociedade a concentrações de risco de crédito consistem primariamente 
em caixa e equivalentes de caixa e contas a receber. A Sociedade mantém 
contas-correntes bancárias com instituições financeiras aprovadas pela Ad-
ministração de acordo com critérios objetivos para diversificação de riscos de 
crédito; Valor contábil e valor justo dos instrumentos financeiros: Os valores 
contábeis dos instrumentos financeiros da Sociedade em 2020 e de 2019 re-
presentam o custo amortizado, e os valores contabilizados aproximam-se dos 
valores de mercado. A Sociedade não opera com instrumentos financeiros de-
rivativos nem com instrumentos de riscos semelhantes. Os ativos e passivos 
financeiros da Sociedade são caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, 
empréstimos e fornecedores; Compensação de Instrumentos financeiros: Os 
ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido e apresenta-
do no balanço patrimonial quando, e somente quando, haja o direito legal de 
compensar os valores e a Sociedade tenha intenção de liquidar em uma base 
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 3.4. Con-
tas a receber: As contas a receber na investida correspondem aos valores a 
receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das ativida-
des da Cia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou 
outro que atenda o ciclo normal da Cia.), as contas a receber são classificadas 
no ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor 
justo, menos a provisão para perdas de crédito esperada. A Cia. estima sua 
provisão para perdas de crédito esperada do contas a receber para o período 
prospectivos de 12 meses conforme requerido pelo CPC 48 - Instrumentos 
financeiros. 3.5. Estoques: Os estoques da investida são mensurados pelo 
valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Os itens são 
identificados separadamente analisando todos os gastos de aquisição, trans-
formação e outros incorridos para trazer os estoques à sua condição e locali-
zação atuais. O custo de cada item é determinado a partir da média ponderada 
do custo no começo de um período e do custo dos mesmos itens comprados 
ou produzidos durante o período. Nos custos de aquisição, compreende-se 
o preço de compra e outros tributos, exceto os recuperáveis, bem como os 
custos de transporte, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição do 
produto, abatimentos e outros descontos comerciais são deduzidos na deter-
minação do custo de aquisição. Os custos de transformação dos estoques in-
cluem todos os gastos diretamente relacionados com as unidades produzidas, 
também incluem a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos 
e variáveis, que sejam incorridos para transformar os insumos em produtos 
acabados. O reconhecimento no resultado é feito mediante a venda do produ-
to, o custo é registrado no respectivo período em que a receita é reconhecida.  
3.6. Investimentos em coligada/controlada: A Cia. detém o controle sobre 
uma empresa quando possui o poder de controlar suas políticas financeiras 
e operacionais e tem a capacidade para auferir benefícios e estar exposta 
aos riscos de suas atividades. Os investimentos nas controladas são registra-
dos na controladora pelo método de equivalência patrimonial para fins de Dfs.  
individuais, sendo os investimentos em controladas eliminados para fins de 
elaboração das Dfs.  consolidadas, e o efeito das variações cambiais na con-
versão dos investimentos no exterior, os quais são reconhecidos em conta es-
pecífica do patrimônio líquido. A Cia. determina, em cada data de fechamento 
das Dfs. , se há evidência objetiva de que os investimentos sofreram perdas 
por redução ao valor recuperável. Se assim for, a Cia. calcula o montante da 
perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor contábil 
e a participação das perdas em controladas, e reconhece a parcela residual 
com passivo a descoberto de controladas, uma vez que assume as obrigações 
das mesmas. Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição 
ou construção, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear com 
base nas taxas mencionadas na nota explicativa nº 13 e levam em considera-
ção o tempo de vida útil estimada dos bens e com base nos prazos contratu-
ais dos imóveis alugados quanto às benfeitorias efetuadas. 3.7. Imobilizado 
(consolidado): Avaliado ao custo de aquisição e/ou construção, acrescido de 
juros capitalizados durante o período de construção, quando aplicável para 
casos de ativos qualificáveis, e reduzido pela depreciação acumulada e pelas 
perdas por “impairment”, quando aplicável. Em decorrência da incorporação 
reversa, mencionada na Nota 1, ocorrida em 31/03/17, a partir de 1º/04/17, 
os saldos contábeis líquidos, em 31/12/16, das edificações, e sua respectiva 
mais-valia recebida na incorporação, passaram a ser depreciadas à taxa de 
5% a.a. e das máquinas e equipamentos, e sua respectiva mais-valia, à taxa 
equivalente à vida útil remanescente fixada no respectivo laudo de avaliação. 
A depreciação dos demais ativos é calculada pelo método linear, como segue:

Ao ano
Edificações 4%
Máquinas e equipamentos 10%
Veículos 20 a 25%
Móveis e utensílios 10%
Equipamentos de informática 20%

Em dezembro de 2017, foi implantado um sistema de controle patrimonial dos 
bens que compõem o ativo imobilizado, permitindo dessa forma o controle in-
dividual da depreciação. Os ganhos e as perdas em alienações são apurados 
comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil e são reconhe-
cidos na demonstração do resultado. 3.8. Intangível: Substancialmente com-
posto por alocação de preço de compra da marca BIGSAL e ágio (goodwill) 
ambos vinculados ao saldo de aquisição da Cia. quando da operação de incor-
poração reversa, que possuem vida útil indeterminada e são mantidos no ativo 
da Cia. pelo custo menos a provisão para perda por redução ao valor recupe-
rável (impairment), se necessária. 3.9. Fornecedores: As contas a pagar aos 
fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiri-
dos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como 
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano, 
caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circu-
lante. 3.10. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamen-
tos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorri-
dos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo 
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos 
da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do re-
sultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizan-
do o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e financiamentos são 
classificados como passivo circulante, a menos que a Cia. tenha um direito 
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses 
após a data do balanço. 3.11. Provisões para riscos processuais: Uma pro-
visão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Cia. tem uma 
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e 
é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 
As provisões são apuradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. As provisões são reconhecidas para passivos de termo ou valor 
incertos que surgiram como resultado de transações passada. O reconheci-
mento, a mensuração e a divulgação das provisões, contingências ativas e 
contingências passivas são efetuados de acordo com os critérios definidos no 
Pronunciamento CPC 25 e consideram premissas definidas pela administra-
ção da Empresa e seus assessores jurídicos: • Ativos contingentes - Trata-
-se de direitos potenciais decorrentes de eventos passados, cuja ocorrência 
depende de eventos futuros. São reconhecidos nas Dfs.  apenas quando há 
evidências que assegurem elevado grau de confiabilidade de realização (Clas-
sificação de Risco “Praticamente Certo”), geralmente nos casos de ativos com 
garantias reais, decisões judiciais favoráveis sobre as quais não cabem mais 
recursos, ou quando existe confirmação da capacidade de recuperação por 
recebimento ou compensação com outro exigível; • Passivos contingentes - 
Decorrem de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal 
das atividades, movidos por terceiros, em ações trabalhistas, cíveis e fiscais. 
Essas contingências, coerentes com práticas conservadoras adotadas, são 
avaliadas por assessores jurídicos, e levam em consideração a probabilidade 
de que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar obrigações, cujo 
montante possa ser estimado com suficiente segurança. As contingências são 
divulgadas como: prováveis, para as quais são constituídas provisões; possí-
veis, divulgadas sem que sejam provisionadas; e remotas, que não requerem 
provisão e divulgação. O total das contingências é quantificado utilizando mo-
delos e critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar 
da incerteza inerente ao prazo e ao valor. Os depósitos judiciais em garantia, 
quando existentes, são atualizados monetariamente de acordo com os índices 
oficiais dos tribunais de justiça. 3.12. IR e Contribuição Social: O IR e a Con-
tribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável ex-
cedente de R$ 240 para IR e 9% sobre o lucro tributável para contribuição 
social sobre o lucro líquido, considerando a compensação de prejuízos fiscais 
e a base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributário 
anual. A despesa com IR e contribuição social compreende as parcelas cor-
rentes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos 
no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou 
a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resulta-
dos abrangentes. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber espe-
rado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos 
decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das 
Dfs.  e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios ante-
riores. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporá-
rias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os 
correspondentes valores usados para fins de tributação. 3.13. Reconheci-
mento da receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação re-
cebida ou a receber pela comercialização de produtos no curso normal das 
atividades da Cia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devolu-
ções, dos abatimentos e dos descontos. A Cia. reconhece a receita quando o 
valor da receita pode ser mensurado com segurança e é provável que benefí-
cios econômicos futuros fluam para a entidade. Receita financeira: A receita 
financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da 
taxa efetiva de juros. 3.14. Subvenções governamentais: A Cia. investida 
está a luz do benefício fiscal de ICMS sob o convênio nº 100/97 este benefício 
é calculado com redução de 60% da base de cálculo nas operações interesta-
duais e isenção nas operações internas. A Cia. conta ainda com as subven-
ções governamentais recebidas através da SUDAM. Os reconhecimentos 
contábeis para ambos os benefícios fiscais, são realizados no resultado do 
exercício, na medida em que determinados critérios dos programas são cum-
pridos, conforme determinado pelo CPC 07 (R1) - Subvenção e Assistência 
Governamental. Também estão sendo observados os aspectos fiscais reque-
ridos quanto ao registro destas subvenções em “Reserva de incentivo fiscal” 
no Patrimônio Líquido. 3.15. Benefícios a empregados: A Cia. investida ou-
torgou aos executivos o direito a valorização de ações (“phantom shares”). Os 
direitos conferem aos beneficiários um pagamento em dinheiro após um even-
to de liquidez. O prêmio a ser pago é determinado com base na variação entre 
o preço da ação no momento inicial (valor de referência inicial) e o preço da 
ação no momento do evento de liquidez descrito nos contratos (valor de refe-
rência final). Os direitos devem ser exercidos em uma janela de prazo junto ao 
evento de liquidez, podendo ser caducados caso não sejam exercidos nessa 
data. Os valores das ações serão reavaliados pela Administração anualmente 
pelo seu valor justo e as provisões serão complementadas ou revertidas de 
acordo com a valoração calculada pela Cia.. A Administração não realizou re-
gistro de phantom shares para o exercício findo de 31/12/20. 3.16. Continuida-
de: As Dfs. individuais e consolidadas foram elaboradas no curso normal dos 
negócios. A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Sociedade 
de dar continuidade às suas atividades durante a elaboração das Dfs. . A So-
ciedade está adimplente em relação às cláusulas de dívidas na data da emis-
são dessas Dfs.  e a Administração não identificou nenhuma incerteza relevan-
te sobre a capacidade da Sociedade de dar continuidade as suas atividades 
nos próximos 12 meses. 3.17. Demonstração  dos  fluxos  de  caixa: A de-
monstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto. 3.18. No-
vas normas e interpretações: 3.18.1. Novas normas adotadas em 1/01/20.

Normas e emendas a normas

Aplicações  
obrigatórias com 

início em ou após:
IAS 1 Apresentação de Demonstrações Financeiras 1/01/20

IAS 8
Políticas Contábeis, Mudanças nas Estima-
tivas e Erros Contábeis (Emenda - Definição 
de Material)

1/01/20

IFRS 3
Combinações de negócios (alteração - defini-
ção de negócio) Estrutura conceitual revisada 
para relatórios financeiros

1/01/20

IFRS 
16

Arrendamentos (estabelece alteração em 
decorrência de benefícios relacionados à 
Covid 19 concedidos para arrendatários em 
contratos de arrendamento)

1/01/20

As normas e emendas a normas citadas acima não tiveram impacto material 
nas Dfs.  da Cia. 3.18.2. Novas normas, interpretações e emendas emitidas 
pelo IASB que são efetivas em períodos contábeis futuros e que a Cia. 
decidiu por não adotar antecipadamente são os seguintes, válidas para 
períodos iniciados a partir de 1/01/2021:

 
 

Normas e emendas a normas

Aplicações  
obrigatórias com 

início em ou após:
Aprimora-
mento de 
normas

Definição de taxas de juros de 
referência para aplicação das normas 
IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e 
IFRS 16

1/01/2021

IAS 37
Contrato oneroso - Classificação dos 
custos relacionados ao cumprimento 
de contrato oneroso.

1/01/2022

IAS 16
Imobilizado - Classificação de itens 
antes do imobilizado estar em condi-
ções de operação

1/01/2022

IFRS 3 Estrutura conceitual 1/01/2022

 
 

Normas e emendas a normas

Aplicações  
obrigatórias com 

início em ou após:

Aprimora-
mento de 
normas

IFRS 1 - Aspectos de primeira ado-
ção em uma controlada; IFRS 9 - Cri-
tério do teste de 10% para a reversão 
de passivos financeiros; IFRS 16 
- Exemplos ilustrativos de arrenda-
mento mercantil e IAS 41 - Aspectos 
de mensuração a valor justo

1/01/2022

IAS 1 Classificação de passivos como circu-
lante ou não circulante. 1/01/2023

IFRS 4
Contrato de seguros - Isenções tem-
porárias da aplicação da IFRS 9 para 
seguradoras

1/01/2023

IFRS 17 Nova norma para Contratos de Segu-
ros em substituição do IFRS 4 1/01/2023

A Cia. não espera o impacto dessas alterações nas normas contábeis.
4. Caixa e equivalente de caixa Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Caixa - - 61 80
Bancos conta movimento 10 2 3.517 4.636
Aplicações financeiras 398 484 37.585 22.226

408 487 41.163 26.943
As aplicações financeiras estão representdas por CDBs e títulos emitidos e 
compromissados pelas instituições financeiras de primeira linha, cujo rendi-
mento está atrelado à variação do CDI, e possuem liquidez imediata. A receita 
gerada por estes investimentos é registrada como receita financeira pelo regi-
me de competência.

Instituição Financeira CDI
Total geral 

(R$)
Bradesco 98% a 100% 21.898

Itau
100% a 
101,5% 13.163

Santander 100% 7
Votorantim 100,50% 2.516
Jicred 100% 1
Total 37.585
5. Clientes Consolidado

2020 2019
Clientes 29.842 29.830
Cheques a receber 195 875

30.037 30.705
Perdas de créditos esperadas (205) (210)
Total 29.832 30.495

Abertura por vencimento dos valores vencidos e a vencer:
Aging list A vencer Vencido Total geral
Entre 1 e 30 dias 11.361 546 11.907
Entre 31 e 60 dias 7.978 40 8.018
Entre 61 e 90 dias 5.640 134 5.774
Entre 91 e 180 dias 3.991 42 4.033
Entre 181 e 360 dias 47 50 97
Acima de 360 dias - 208 208
Total 29.017 1.020 30.037
A provisão para perda com crédito esperada foi feita com base no histórico de 
perdas da Cia., levando em consideração também aqueles clientes que não 
possuem garantias reais. A estimativa elaborada pela Administração é consi-
derada suficiente para cobrir eventuais perdas para os próximos 12 meses: 
Movimentação da provisão para perda com crédito esperada: 

2020 2019
Saldos iniciais (210) (120)
Adições (87) (151)
Baixas 92 61
Saldos finais (205) (210)
6. Estoque Consolidado

2020 2019
Produtos acabados 5.148 1.671
Insumos 15.771 10.552
Produtos em elaboração 71 32
Outros Estoques 386 202

21.375 12.457
7. Tributos a recuperar Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
ICMS a recuperar - - 7.405 5.748
PIS a recuperar - - - 1
COFINS a recuperar - - - 5
IR a recuperar 31 25 233 319
Contribuição social a recuperar 1 - 1 -
Contribuição para INSS a recuperar - - - 13

32 25 7.639 6.086
Circulante 32 25 234 500
Não Circulante 7.405 5.586 7.405 5.586
8. Tributos diferidos (Consolidado) 2020 2019
IRPJ diferido 9.225 16.605
CSLL diferida 3.321 5.978

12.546 22.582
Base de  
Cálculo Alíquota 2020

Ágio por rentabilidade futura 147.596 34% 50.183
(-) Amortização fiscal do Godwill (110.697) 34% (37.637)

12.546
Efeitos no resultado 10.037

Base de  
Cálculo Alíquota 2019

Ágio por rentabilidade futura 147.596 34% 50.183
(-) Amortização fiscal do Godwill (81.178) 34% (27.601)

22.582
Efeitos no resultado 10.037
Em 31/03/17, a Administração da Cia. registrou IR e Contribuição Social di-
feridos ativo sobre o ágio (goodwill), mencionado na Nota Explicativa nº 10 
da Cia. investida, recebido na incorporação reversa da antiga controladora 
Engenho de Dentro Participações Ltda., mencionada na Nota Explicativa nº 
1. Embora para fins contábeis o ágio (goodwill) não seja amortizado, para fins 
fiscais a amortização é permitida para o cálculo do lucro real. A Administração 
da Cia. concluiu que o ágio atende aos requisitos da legislação fiscal vigente, 
que permite a amortização dedutível de até 1/60 avos por mês, para fins de 
IRPJ e CSLL. Assim, a amortização somente para fins fiscais gera uma di-
ferença temporária entre o lucro contábil e o lucro fiscal, que, nos termos do 
CPC 32, requer o registro do efeito tributário no resultado do exercício. 9. In-
vestimento: a) Informações sobre a investida: Bigsal Indústria e Comércio 
de Suplementos Nutrição Animal S.A

Participação (%)
31/12/20

Patrimônio líquido Resultado
100% 188.005 20.023

Participação (%)
31/12/19

Patrimônio líquido Resultado
100% 167.982 13.744

b) Movimentação

 

Partici-
pação no 

capital 
social  

total (%)

Saldo 
Investi-
mento 

2019

Apor- 
te de 

capital

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimo-
nial

Equiva-
lência 
Patri- 

monial

Saldo  
Investi-
mento 

2020
Bigsal Indústria e
 Comércio de Suple- 
 mentos Nutrição 
 Animal S.A. 100,00 167.982 - - 20.023 188.005
Total 167.982 - - 20.023 188.005

Partici-
pação no 

capital 
social  

total (%)

Saldo 
Investi-
mento 

2018

Apor-
te de 

capital

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimo-
nial

Equi-
va-

lência 
Patri-

monial

Saldo 
Investi-
mento 

2019
Bigsal Indústria e 
 Comércio de Suple- 
 mentos Nutrição
 Animal S.A. 100,00 154.238 - - 13.744 167.982
Total 154.238 - - 13.744 167.982
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10. Imobilizado (Consolidado)

Descrição
Taxa 

anual
Custo 

01/01/20
Adi-

ções Baixas

Trans-
ferên-

cias
Líquido 

31/12/20
Terrenos – mais-valia 8.000 - - - 8.000
Edificações e construções 4% 7.689 2.844 (7) 100 10.626
Edificações e construções – 
 mais-valia 4% 1.124 - - - 1.124
Máquinas e equipamentos 10% 9.267 3.605 (235) 119 12.756
Máquinas e equipamentos –
 mais-valia 10% 2.994 - (397) - 2.597

Veículos
20% a 

25% 6.015 160 (436) - 5.739
Móveis, utensílios e instalações 10% 292 41 - - 333
Computadores e periféricos 20% 487 46 - - 533
Adiantamento a Fornecedor - 219 - - (219) -

36.087 6.696 (1.075) - 41.708
Depreciação      
Edificações e construções (785) (387) - - (1.172)
Edificações e construções –
 mais-valia (154) (56) - - (210)
Máquinas e equipamentos (2.526) (1.226) 187 - (3.565)
Máquinas e equipamentos –
 mais-valia (2.147) (375) 349 - (2.173)
Veículos (4.534) (573) 163 - (4.944)
Móveis, utensílios e instalações (107) (31) - - (138)
Computadores e periféricos (240) (75) - - (315)

(10.493) (2.723) 699 - (12.517)
25.594 3.973 (376) - 29.191

Descrição
Taxa 

anual
Custo 

01/01/19
Adi-

ções Baixas

Trans-
ferên-

cias
Líquido 

31/12/19
Terrenos – mais-valia - 8.000 - - - 8.000
Edificações e construções 4% 6.171 1.518 - - 7.689
Edificações e construções –
  mais-valia 4% 1.124 - - - 1.124
Máquinas e equipamentos 10% 5.139 3.601 - 527 9.267
Máquinas e equipamentos –
  mais-valia 10% 2.997 - (3) - 2.994

Veículos
20% a 

25% 6.037 175 (197) - 6.015
Móveis, utensílios e instalações 10% 257 37 (2) - 292
Computadores e periféricos 20% 447 48 (8) - 487
Adiantamento a Fornecedor - 555 191 - (527) 219

30.727 5.570 (210) - 36.087
Depreciação

Edificações e construções (468) (317) - - (785)
Edificações e construções – 
 mais-valia (98) (56) - - (154)
Máquinas e equipamentos (1.476) (1.050) - - (2.526)
Máquinas e equipamentos – 
 mais-valia (1.461) (688) 2 - (2.147)
Veículos (3.939) (777) 182 - (4.534)
Móveis, utensílios e instalações (81) (27) 1 - (107)
Computadores e periféricos (179) (67) 6 - (240)

(7.702) (2.982) 191 - (10.493)
23.025 2.588 (19) - 25.594

Do valor total do ativo imobilizado da Cia. investida, R$ 2.830 estão alienados 
a contratos de empréstimos e financiamentos, sendo: R$ 1.606 referente a ve-
ículos e R$ 1.224 referente a máquinas e equipamentos. Quando da aquisição 
das quotas de capital da Cia. pela Engenho de Dentro, ocorrida em 21/12/16, 
foi desenvolvido um laudo de alocação do preço de compra (Purchase Price 
Allocation). O terreno e as edificações foram avaliados pela firma especializa-
da Bela Vista Imóveis Ltda. e as máquinas e equipamentos foram avaliados 
pela firma especializada Soares Industrial Ltda., para se apurar os respectivos 
valores justos. A partir da comparação do total dos valores avaliados e o total 
dos saldos contábeis líquidos dos bens avaliados chegou-se aos seguintes 
montantes de alocação de preço de compra:
Descrição Valor (R$)
Terrenos 8.000
Edificações 1.124
Máquinas e equipamentos 3.001

Em decorrência da incorporação reversa, mencionada na Nota Explicativa nº 
1, ocorrida em 31/03/17, os valores identificáveis foram alocados ao ativo imo-
bilizado da Cia. nas proporções supracitadas. 11. Intangível (Consolidado)

Descrição
Taxa 

Anual
Custo 

31/12/19
Adi-

ções Baixas
Líquido 

31/12/20
Licenças de uso de sistemas 10% 306 77 - 383
Implantação de sistema CRM em
 Andamento 20% 199 62 - 261
Implantação sistema Sênio RH e DP 10% 209 - (209) -
Marcas - mais valia 13.836 - - 13.836
Ágio por rentabilidade futura (Goodwill) 147.596 - - 147.596
Desenvolvimento de produtos (P&D) 167 - (167) -

162.313 139 (376) 162.076
Amortização      
Licenças de uso de sistemas (76) (38) - (114)
Implantação sistema CRM em Andamento - (1) - (1)
Desenvolvimento de produtos (P&D) (37) (11) 48 -

(113) (50) 48 (115)
162.200 89 (328) 161.961

Descrição
Taxa 

Anual
Custo 

31/12/18
Adi-

ções
Bai-
xas

Líquido 
31/12/19

Licenças de uso de sistemas 10% 283 23 - 306
Implantação de sistema CRM em 
Andamento 20% - 200 (1) 199
Implantação sistema Sênio RH e DP 10% - 209 - 209
Marcas - mais valia 13.836 - - 13.836
Ágio por rentabilidade futura (Goodwill) 147.596 - - 147.596
Desenvolvimento de produtos (P&D) 112 63 (6) 167

161.828 495 (8) 162.314
Amortização      
Licenças de uso de sistemas (43) (33) - (76)
Implantação sistema CRM em Andamento - - - -
Desenvolvimento de produtos (P&D) - (37) - (37)|

(43) (70) - (113)
161.784 425 (8) 162.200

Em 31/03/17, a administração da Cia. investida recebeu mais valia de marcas 
e ágio por rentabilidade futura (goodwill) pela incorporação reversa da antiga 
controladora Engenho de Dentro Participações Ltda., mencionada na Nota 
Explicativa nº 1.
12. Fornecedores e outras contas a pagar Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Fornecedores 2 12.251 5.590

- 2 12.251 5.590
Devido ao fato de os pagamentos serem realizados em curtíssimo prazo, e por 
não haver juros implícitos ou explícitos, a Cia. investida não adota o ajuste a 
valor presente. 13. Empréstimos e financiamentos

Modalidade Taxa média 2020 2019
Banco Mercedes-Benz S.A. Finame 6% a 16% a.a. - 36
Caixa Econômica Federal Finame 3% a 6,5% a.a. 127 207
Banco Rodobens S.A. Finame 3% a 8,4% a.a. 185 308
Banco da Amazônia S.A FNO 3% a.a 1.223 1.551
Banco Votorantim S.A. CCB CDI+ 2,9% a.a. 15.828 20.052
Banco Bradesco S.A. CCB CDI+ 2,9% a.a. 15.969 20.238

33.332 42.392
Circulante 9.232 9.043
Não circulante 24.100 33.348

Os empréstimos e financiamentos tomados pela Cia. estão garantidos por: alie-
nação fiduciária de ativos imobilizados e aval dos sócios. As operações com o 
Banco Votorantim S.A. e Banco Bradesco S.A. estão garantidos com a aliena-
ção fiduciária pelo total das ações representativas do capital social da Cia., men-
cionada na Nota Explicativa nº 15.a. Cronograma de amortização da dívida: 
O cronograma de vencimento das dívidas com empréstimos e financiamentos 
do passivo não circulante para o exercício findo em 31/12/20 é o seguinte:

2022 2023 2024 Total
8.852 8.743 6.505 24.100

14. Provisões para riscos processuais 2020 2019
Provisão para riscos processuais cíveis 306 72

306 72
Trabalhistas

Saldos em 31/12/19 72
Adição (+) 252
Reversão (-) Baixa (-) (18)
Saldos em 31/12/20 306
A Cia. investida é parte em outras ações judiciais e administrativas para as 
quais a expectativa de perda é classificada como possível no montante de R$ 
1.551, não registradas nas Dfs. . Neste contexto, a Administração, lastreada 
na avaliação de seus consultores jurídicos, constituiu provisão para eventuais 
perdas das causas prováveis.  Baseada nestas avaliações, a Cia. considera 
ter sólido embasamento jurídico que fundamente os procedimentos adotados 
para a sua defesa. A necessidade da constituição de provisão é analisada 
periodicamente. 15. Partes relacionadas: A Administração da Cia. identificou 
como partes relacionadas, Cias. ligadas aos ex-sócios da Cia., seus admi-
nistradores e demais membros do pessoal-chave da Administração e seus 
familiares, conforme definições legais. Estão registradas nessa rubrica: I – a 
dívida remanescente, pela aquisição da Cia., junto aos sócios fundadores, 
sócios executivos e representantes comerciais, a qual está sujeita a correção 
pela IPCA; e II – o Earn-Out, parcela variável do preço de aquisição da Cia., a 
ser paga somente em potencial negociação da Cia. no futuro e, cujo valor será 
proporcional ao preço atribuído à Cia. em tal potencial negociação.
Passivo 2020 2019
Sellers 39.964 38.237
Earn-Out 23.520 23.520

63.484 61.756
Resultado 2020 2019
HIG Brasil Assessoria de Investimentos Ltda. 2.072 2.072
Valores pagos a título de consultoria para a HIG Brasil Assessoria de Investi-
mentos Ltda. referente aos serviços de monitoramento de investimentos des-
de a compra da Cia. a) Remuneração do pessoal-chave: A remuneração 
dos diretores, que corresponde a benefícios de curto prazo, foi de R$ 2.308 
em 2020 (R$ 1.892, em 2019). 16. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: 
O Capital Social é de R$ 99.457.842,00, dividido em 99.457.842 quotas pelo 
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizadas. b) Reserva 
legal: A reserva legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em 
cada exercício social, nos termos do Art. 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 
20% do capital social. c) Dividendos obrigatórios: O Estatuto Social da Cia. 
determina a distribuição de um dividendo anual mínimo de 25% do lucro líqui-
do do exercício ajustado na forma do Art. 202 da Lei 6.404/76. A Cia. optou 
em não distribuir dividendos mínimos obrigatórios. Estes ficaram classificados 
em reserva especial e, se não forem absorvidos por prejuízos em exercícios 
subsequentes, serão pagos aos acionistas assim que a situação financeira da 
Cia. permitir.
17. Receita líquida de vendas Consolidado

2020 2019
Custo dos produtos vendidos (140.517) (115.981)
Apresentado custo por função - -
18. Custo dos produtos vendidos Consolidado

2020 2019
Receita bruta das vendas 232.547 194.517
( - ) Deduções da receita bruta (68.810) (57.339)

163.738 137.178
19. Despesas gerais e administrativas Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Despesas com pessoal - - (5.600) (5.220)
Despesas com veículos - - (20) (13)
Impostos e taxas (1) (2) (171) (227)
Outras despesas (5) (761) (1.416)
Serviços Prestados (82) (183) (4.783) (4.686)
Utilidades de serviços - - (164) (178)
Provisão para perda com crédito esperada - - 5 (90)
Perdas efetivas de recebíveis - - (198) (110)
Participações de administradores - - (1.240) 130

(83) (190) (12.932) (11.810)
20. Despesas de vendas (Consolidado) Consolidado

2020 2019
Despesas com pessoal (3.223) (2.915)
Despesas com veículos (301) (337)
Fretes - (1)
Outras despesas (553) (632)
Propaganda e publicidade (3.755) (2.743)
Comissões (11.724) (9.748)

(19.557) (16.376)
21. Outras receitas operacionais, líquidas(Consolidado)

Consolidado
2020 2019

Indenizações e Perdas com Processos Cíveis (134) (542)
Outras saídas de estoques (153) (134)
Provisão para Ações Cíveis (253) (72)
Reversão de Ações Cíveis 18 436
Ressarcimento de Despesas - 127
Incentivos Fiscais – Convênio ICMS 100/97 43.157 35.701
Receita com bens do Ativo Imobilizado 318 122
Valor Contábil dos Bens Vendidos (346) (13)
Demais despesas (57) 34

42.550 35.659
22. Resultado financeiro, líquido Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Tarifas bancárias - (1) (355) (579)
Despesas com cobrança - - (64) (59)
Descontos concedidos - - (270) (204)
Juros passivos - - (2.585) (4.635)
Variação monetária das obrigações - (1) (1.727) (1.579)
Total das despesas financeiras - (2) (5.001) (7.056)
Rendimentos de aplicação financeira 10 33 757 1.102
Descontos obtidos - - 641 565
Juros ativos 2 - 309 341
Total das receitas financeiras 12 33 1.707 2.008
Resultado financeiro, líquido 12 31 (3.294) (5.048)
23. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco: No curso normal 
de seus negócios, a Cia. está exposta a riscos de mercado, relacionados prin-
cipalmente a flutuação das taxas de juros e mudanças de preços de com-
modities. 24. Estrutura de gerenciamento de risco: A Administração tem a 
responsabilidade global para o estabelecimento e a supervisão da estrutura de 
gerenciamento de risco. A Administração também é responsável pelo desen-
volvimento e o acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco da 
Cia. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para 
identificar e analisar os riscos aos quais a Cia. está exposta, para definir limi-
tes de riscos e controles apropriados e para monitorar os riscos e a aderência 
aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regular-
mente para refletir as mudanças nas condições de mercado e nas atividades 
da Cia. A Cia., através de treinamento, procedimentos de gestão e outros pro-
cedimentos, busca desenvolver um ambiente de disciplina e controle, no qual 
todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações. 
A Diretoria da Cia. supervisiona a forma na qual a Administração monitora a 

aderência às políticas e aos procedimentos de risco e revisa a estrutura de 
risco determinada para a Cia. Risco de juros: O risco de taxa de juros da 
Cia. decorre de aplicações financeiras, títulos e empréstimos e financiamentos 
de curto e longo prazos. Os empréstimos emitidos a taxas variáveis expõem 
a Cia. ao risco de taxa de juros. Já os empréstimos emitidos às taxas fixas 
expõem a Cia. ao risco de valor justo associado à taxa de juros. A Cia. anali-
sa sua exposição a taxas de juros de forma dinâmica e busca diversificação 
de indexadores em seu passivo financeiro. São simulados diversos cenários 
levando em consideração refinanciamento, renovação de posições existentes 
e financiamento. Com base nesses cenários, a Cia. define uma mudança ra-
zoável na taxa de juros e calcula o impacto sobre o resultado. Os cenários são 
elaborados somente para os passivos que representam as principais posições 
com juros. Risco de crédito: A Cia. estabeleceu uma política de crédito para 
que a idoneidade de cada cliente novo seja analisada individualmente antes 
que o pagamento-padrão e os termos e condições de entrega sejam propos-
tos pela Cia. A revisão da Cia. inclui análises externas, quando disponível, e 
referências bancárias, em alguns casos. Os limites de compra são estabele-
cidos para cada cliente, o que representa o máximo valor disponível que não 
exige aprovação do Comitê de Gestão de Risco. Risco de liquidez: Risco de 
liquidez é o risco em que a Cia. irá encontrar dificuldades em cumprir com as 
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 
pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Cia. na 
administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha 
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condi-
ções normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de 
prejudicar a sua reputação. 25. Seguros (Não auditado): A Cia. adota uma 
política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos 
e sua relevância, contratados em montantes considerados suficientes pela 
Administração, levando em consideração a natureza de suas atividades e a 
orientação de seus consultores de seguros. 26. Eventos subsequentes: Não 
há eventos subsequentes a serem divulgados entre a data de encerramento 
do exercício social e da divulgação das Dfs.  que tenham, ou possam vir a ter, 
efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da Cia. 
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Relatório do Auditor Independente 
sobre as Dfs.  Individuais e Consolidadas

Aos Administradores e Acionistas da Joatinga Participações S.A. Rio de 
Janeiro - RJ.  Opinião sobre as Dfs.  individuais e consolidadas: Exami-
namos as Dfs.  individuais e consolidadas da Joatinga Participações S.A. 
(“Cia.”), identificadas como controladora e consolidado, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/12/20 e as respectivas demonstrações do resulta-
do, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  Em 
nossa opinião as Dfs.  individuais e consolidadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Joatinga Participações S.A., em 31/12/20, o desempenho indi-
vidual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas IFRS emitidas pelo 
IASB. Base para opinião sobre as Dfs. individuais e consolidadas: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das Dfs. individuais e consolidadas”. Somos independentes em 
relação à Cia. e suas controladas, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo CFC, e cumprimos com as demais responsabili-
dades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outros assuntos: Responsabilidades da Administração e da governança 
pelas Dfs. individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das Dfs. de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de Dfs. livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das Dfs., a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continu-
ar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
Dfs., a não ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Dfs. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das Dfs. individuais e con-
solidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Dfs. 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as de-
cisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Dfs..  Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso:   Identificamos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas Dfs. individuais e consolidadas, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proce-
dimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; 
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-
les internos da Cia. e suas controladas;  Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela Administração;  Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. e suas controladas. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Dfs. individu-
ais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Cia. e suas controladas a não mais se manter em 
continuidade operacional;  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das Dfs. , inclusive as divulgações e se as Dfs. individuais e conso-
lidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada;  Obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre 
as Dfs. consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desem-
penho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 
13/05/2021. BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/F; 
Monika Marielle Du Mont Collyer - Contador CRC 1 RJ 091300/O-6.

Rating ‘BB–’ à proposta de emissão da Petrobras
A Fitch Ratings atri-

buiu Rating de 
Longo Prazo ‘BB–’ 

à proposta de emissão de 
dívida sênior sem garan-
tias reais da Petrobras. As 
notas serão emitidas pela 
Petrobras Global Finance 
B.V. (PGF) e serão incon-
dicional e irrevogavelmente 
garantidas pela estatal bra-
sileira. A companhia espera 
utilizar os recursos para re-
financiar dívidas existentes 
e fins corporativos gerais. 
O relatório foi divulgado na 
última sexta-feira (4).

Os ratings da Petrobras 
são vinculados aos ratings 
soberanos do Brasil (‘BB–’/
Perspectiva Negativa), devi-
do à importância estratégica 
da companhia para o país e 
à grande participação acio-
nária e controle do governo 

federal. A dominante partici-
pação de mercado da Petro-
bras na oferta de combustí-
veis líquidos no Brasil e sua 
forte presença na produção 
de hidrocarbonetos no país 
expõem a companhia a inter-
venção governamental por 
intermédio de políticas de 
preço e estratégias de inves-
timento.

Segundo a Fitch, os ratin-
gs da Petrobras refletem sua 
importância estratégica para 
o país e os incentivos muito 
fortes que o Brasil tem para 
prestar suporte à companhia, 
caso necessário. A Fitch con-
sidera forte o vínculo entre 
a Petrobras e o governo, co-
mo resultado da participação 
majoritária e do controle pela 
União, bem como da evidên-
cia de um histórico de forte 
suporte.

A Perspectiva Negativa 
dos IDRs de Longo Prazo 
em Moeda Estrangeira e 
Local da Petrobras reflete a 
do rating soberano do Bra-
sil. O perfil de crédito indi-
vidual da Petrobras, ‘bbb’, 
reflete a forte estrutura de 
capital da companhia, a ten-
dência de aumento da pro-
dução, excluindo os desin-
vestimentos, e a redução de 
sua dívida. De 2015 a 2020, 
a Petrobras reduziu sua dí-
vida em mais de USD 72 bi-
lhões, para USD 54 bilhões 
em dezembro de 2020, de 
USD 126 bilhões em 2015, 
usando geração interna de 
fluxo de caixa, recursos de 
desinvestimentos e caixa 
disponível. A Fitch acredita 
que a Petrobras continuará 
reduzindo sua alavancagem 
após o índice ter perma-

necido inalterado, mesmo 
com a desaceleração do 
mercado em 2020, deixan-
do a alavancagem nos mes-
mos patamares de 2019.

Fundamentos

“Os ratings da Petrobras 
são vinculados aos ratings 
soberanos do Brasil, como 
resultado da influência que 
o governo federal pode ter 
sobre suas estratégias e seus 
investimentos, apesar das 
significativas melhoras em 
sua estrutura de capital e dos 
esforços para se proteger da 
intervenção governamental”, 
destacou no relatório a agên-
cia de classificação de risco.  
Por lei, a União deve contro-
lar ao menos a maioria das 
ações com direito a voto da 
Petrobras. Atualmente, con-

trola, direta e indiretamente, 
50,5% dos direitos a voto, 
com participação econômica 
geral de 36,8%.

“O perfil de crédito indi-
vidual ‘bbb’ reflete as contí-
nuas melhoras na estrutura 
de capital da companhia e a 
expectativa da Fitch de ma-
nutenção ou continuidade 
dos avanços. Nos últimos 
dois anos, a Petrobras uti-
lizou a geração interna de 
fluxo de caixa e desinves-
timentos para reduzir sig-
nificativamente sua dívida 
(excluindo arrendamentos) 
- desde o fim de 2018, apro-
ximadamente US$ 30,5 bi-
lhões”, destacou a agência.

A Fitch projeta que a ala-
vancagem da Petrobras, me-
dida por dívida financeira 
bruta/Ebitda, será de apro-
ximadamente 1,7 vez em 

2021. No final de 2020, a ala-
vancagem bruta se manteve 
igual à do final de 2019, em 
aproximadamente 2,2 vezes, 
significativamente abaixo do 
pico de mais de 5,0 vezes de 
31 de dezembro de 2015, de 
acordo com a metodologia 
da Fitch. A alavancagem con-
tinuará tendendo para menos 
de 2,0 vezes ao longo do ho-
rizonte de rating, à medida 
que os preços internacionais 
do petróleo e do gás se esta-
bilizem.

A Fitch acredita que a 
Petrobras continuará repor-
tando fluxo de caixa livre 
(FCF) positivo ao longo do 
horizonte de rating, ao mes-
mo tempo em que investe o 
suficiente para reabastecer 
suas reservas, o que dará su-
porte adicional a seu perfil 
de crédito individual. 
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Extrato de Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2021: Local e Presença: 
sede social da Companhia, localizada na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, bloco 
7, Sala 202 (parte), CEP 22640-102, Barra da Tijuca. Acionistas representando 100% do capital social. Deliberações 
Tomadas por Unanimidade: aprova(o)da (i) a alteração da razão social da Companhia, para “Oliveira Trust S.A.”. 
Em razão da deliberação ora aprovada, o Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar, a partir desta 
data, com a seguinte nova redação: “Artigo 1º A Oliveira Trust S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações 
regida pelo presente Estatuto Social e pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (conforme alterada, a “Lei 
das S.A.”), bem como pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.”; (ii) a conversão das 5.308.463 
ações preferenciais resgatáveis de emissão da Companhia, em 5.308.463 ações preferenciais e não resgatáveis 
de emissão da Companhia; (iii) o desdobramento das 113.000.000 de ações representativas do capital social da 
Companhia à razão de 3 ações para cada 1 ação atualmente existente, sem distinção de espécie, resultando em 
um total de 339.000.000 de ações, sendo 323.074.611 ações ordinárias e 15.925.389 ações preferenciais, todas 
nominativas, escriturais e sem valor nominal; (iv) as demonstrações financeiras intermediárias da Companhia, 
acompanhadas das notas explicativas, na data-base de 31 de março de 2021, as quais encontram-se arquivadas 
na sede social da Companhia, e a proposta da administração da Companhia para a destinação dos resultados 
intermediários, face à apuração de lucro líquido no primeiro trimestre do exercício social vigente no exercício social 
apurado no período, no montante total de R$ 13.378.292,92, do qual: (a)  o montante de R$  668.914,65 será 
destinado à formação da reserva legal, cujo saldo não ultrapassa o limite legal, nos termos do artigo 193 da Lei das 
S.A.; e (b) o saldo remanescente do lucro líquido apurado no período, equivalente ao montante de R$ 12.709.378,27, 
será destinado à distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas 
participações no capital social integralizado da Companhia nesta data. Os dividendos ora declarados deverão ser 
pagos aos acionistas no prazo de até 30 dias a contar da presente data; (v) o aumento do capital social da 
Companhia em R$ 195.361,90, mediante a emissão de 2.150.000 ações preferenciais, sem valor nominal unitário, 
com preço unitário de emissão de R$  0,090866, com base no valor patrimonial contábil apurado no balanço 
patrimonial da Companhia de 31 de dezembro de 2020, passando  para R$ 30.999.163,85. Todas as 2.150.000 
ações preferenciais foram subscritas de acordo com os boletins de subscrição constantes do Anexo I à ata; (vi) a 
conversão de (a) 2.638.926 ações preferenciais em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão 
da Companhia, em tudo idênticas às demais ações ordinárias de emissão da Companhia, na relação de uma ação 
preferencial para cada nova ação ordinária de emissão da Companhia; (b) de 153.432.787 ações ordinárias em 
ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, em tudo idênticas às demais 
ações preferenciais de emissão da Companhia, na relação de uma ação ordinária para cada nova ação preferencial 
de emissão da Companhia, em ambos os casos conforme boletins de conversão constante do Anexo II à ata. Em 
razão das deliberações dos itens acima, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar, a partir desta 
data, com a seguinte nova redação: “Artigo 5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional, é de R$30.999.163,85 (trinta milhões, novecentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três 
reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 341.150.000 (trezentas e quarenta e uma milhões, cento e cinquenta 
mil) ações, sendo 172.280.750 (cento e setenta e duas milhões, duzentas e oitenta mil, setecentas e cinquenta) 
ações ordinárias e 168.869.250 (cento e sessenta e oito milhões, oitocentas e sessenta e nove mil, duzentas e 
cinquenta) ações preferenciais, todas escriturais e sem valor nominal.”; (vii) a criação de um capital autorizado e 
a autorização ao Conselho de Administração para aumentar o capital social da Companhia independentemente de 
reforma estatutária até o limite de 682.300.000 de ações de emissão da Companhia. Em razão desta deliberação, 
o Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar, a partir desta data, com a seguinte nova redação: 
�Artigo 6º.  A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, por deliberação do Conselho de 
Administração e independentemente de reforma estatutária até o limite de 682.300.000 (seiscentas e oitenta e 
duas milhões e trezentas mil) de ações, a ser ajustado para refletir quaisquer desdobramentos ou grupamentos de 
ações. As ações assim emitidas poderão ser ordinárias ou preferenciais, observado, em qualquer caso, o limite 
previsto no artigo 15, §2º, da Lei das S.A. § 1º. Dentro do limite autorizado neste artigo, o Conselho de Administração 
fixará o número, preço e prazo de integralização e as demais condições para a emissão de ações, sem guardar 
proporção entre as diferentes espécies de ações. § 2º. Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, 
o Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures 
conversíveis em ações; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção 
de compra de ações a administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviço da Companhia ou 
suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou no exercício das opções de 
compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem 
bonificação em ações.”;  (viii) a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, para adequação de suas 
disposições ao Regulamento do Nível 2, o qual passará a vigorar, a partir da presente data, inclusive consolidando 
as alterações dos artigos mencionados nas aprovações anteriores, na forma constante do Anexo III à ata; (ix) a 
abertura de capital da Companhia e, para tanto, a submissão do pedido de registro do emissor de valores 
mobiliários, categoria “A”, perante a CVM e a submissão do pedido de registro de emissor da Companhia na B3 e 
a adesão da Companhia ao segmento especial de governança corporativa da B3 denominado Nível 2, bem como 
a prática dos atos necessários para tal; (x) nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia 
e do artigo 168, parágrafo 3º da Lei das S.A., autorização ao Conselho de Administração para deliberar sobre e 
estruturar um plano de outorga do Plano, o qual deverá estabelecer as condições gerais para a outorga, pela 
Companhia, de opções de compra de ações ordinárias e preferenciais de sua emissão aos administradores, 
empregados e demais colaboradores da Companhia e de suas subsidiárias (a critério do Conselho de 
Administração), sem direito de preferência para os acionistas, na proporção de duas ações preferenciais para cada 
ação ordinária, na forma de Unit negociada pela Companhia. O número máximo de ações disponíveis para o 
exercício das opções no âmbito do Plano estará limitado a uma diluição de até 1% do capital social da Companhia 
(em relação a todos os acionistas da Companhia), no limite do capital autorizado da Companhia. A diluição 
corresponde ao percentual representado pela quantidade de ações que lastreiam as opções, considerando todas 
as opções outorgadas no Plano pela quantidade total de ações de emissão da Companhia. As outorgas das 
opções de compra de ações no âmbito do Plano serão aprovadas oportunamente por deliberação do Conselho de 
Administração da Companhia; (xi) a eleição das seguintes pessoas para o cargo de membros efetivos do Conselho 
de Administração da Companhia para um mandato unificado de 2 anos, considerando-se cada ano como o período 
compreendido entre 2 Assembleias Gerais Ordinárias: (a)  Sr. Mauro Sergio de Oliveira, brasileiro, casado, 
economista, portador da Cédula de Identidade RG nº  02.542.511-7 (Detran/RJ), inscrito no CPF/ME sob 
nº 197.460.087-49, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas 3434, 
Bl. 7, Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; 
(b) Sr. Cesar Reinaldo Leal Pinto, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20870-
1 (CRE-1ª Região), inscrito no CPF/ME sob nº 371.893.797-20, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Av. das Américas 3434, Bl. 7, Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, para o cargo de 
membro efetivo do Conselho de Administração; (c) Sr. Alexandre Lodi de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, 
portador da Cédula de Identidade RG nº  1.096.413-16 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob nº  076.922.737-66, 
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas 3434, Bl. 7, Grupo 201, 
Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (d) Sr. Sérgio 
Tuffy Sayeg, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.965.895-5 
(SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 935.221.858-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Jacques Félix, nº 685, apto. 181, Vila Nova Conceição, CEP 04.509-002, para o cargo de 
membro independente do Conselho de Administração, cuja independência foi atestada por meio de declaração 
encaminhada pelo referido membro, a qual fica arquivada na sede da Companhia; e (e)  Sra. Mônica Hojaij 
Carvalho, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.714.329-
8 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob nº 137.295.488-08, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Edson, nº 640, apto. 191, Bloco 1, Campo Belo, CEP 04.618-032, para o cargo de membro 
independente do Conselho de Administração, cuja independência foi atestada por meio de declaração encaminhada 
pelo referido membro, a qual fica arquivada na sede da Companhia. Os conselheiros ora eleitos serão investidos 
em seus respectivos cargos mediante assinatura (i) de declaração de que possuem qualificações necessárias e 
cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., para o exercício dos respectivos 
cargos, e de que não possuem qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 367 de 29 de maio 2002; e (ii) dos respectivos termos de posse e 
desimpedimento; e (xii) a autorização para o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia praticarem 
todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, 
incluindo os atos necessários (x) à criação do Plano; (y) à obtenção do registro de emissor de valores mobiliários 
categoria “A” e do registro da Oferta, ambos perante a CVM, e da autorização pela B3 para aderir ao Nível 2, e (z) 
à aprovação de todos os termos e condições da Oferta aplicáveis à Companhia, incluindo a contratação dos 
Coordenadores da Oferta, a celebração de todos os contratos, documentos e atos relacionados à Oferta. Arquivada 
na JUCERJA em 30/04/2021 sob o n.º 00004058680, Sec. Geral Bernardo F. S. Berwanger e encontra-se 
disponível para consulta na sede social da Companhia, juntamente com os anexos à ata.

DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITACÃO. com prazo de 20 dias: A Drª Adriana Sucena 
Monteiro Jara Moura, Juíza da 16a. Vara Cível da Comarca da Capital - RJ, 
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, 
que pelo presente CITA PAULO MURILLO DE SOUZA CAMPOS, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 687.653.987-34, que encontra-se em local incerto e não 
sabido dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
n. 0053442-25.2019.8.19.0001 proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO 
MORADA MARIANA que aduz em resumo: O Exequente é credor da 
importância de R$ 15.943,52, devida pela parte executada, condômino da 
unidade APARTAMENTO 1406 BLOCO 1 asilada no edifício exequente, nos 
termos da certidão de Registro de Imóveis e demais documentos correlatos à 
titularidade imobiliária. A presente execução decorre, portanto, da ausência de 
pagamentos das contribuições condominiais, pela parte executada, relativas 
ao período 05/02/2018; 05/04/2018 A 15/02/2019 E VERBAS EXTRAS. Face 
ao Exposto, requer a determinação da citação da parte executada, nos termos 
do art. 829 do Código de Processo Civil, para pagar, em 3 (três) dias, o valor 
de R$ 15.943,52 (Quinze mil novecentos e quarenta três reais e cinquenta 
dois centavos), acrescido de juros legais, correção monetária, custas e 
honorários advocatícios, nos termos do artigo 827 do Código de Processo 
Civil. Requer que conste no mandado de citação a ordem de penhora e 
avaliação do imóvel gerador do débito, que ora o exequente indica, a serem 
cumpridas pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento 
no prazo assinalado, conforme determina o artigo 829 §§ 1° e 2°do Código 
de Processo Civil; Caso não ocorra o adimplemento no prazo de 3 (três) 
dias, requer a expedição de mandado de penhora do imóvel acima indicado, 
mediante termo nos autos, de acordo com o art. 845, § 1º, do Código de 
Processo Civil; Requer a expedição de certidão informando a admissão da 
presente execução pelo juiz, constando a identificação das partes e do valor 
da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, na forma do art. 
828 do Código de Processo Civil. Requer a majoração dos honorários para 
20% em caso de Embargos, conforme art. 827 § 2º do Código de Processo 
Civil; Requer que V.Exa. determine a inclusão do nome do(s) executado(s) 
nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3ª do CPC/15. 
Por derradeiro, pugna pela inclusão das cotas que se vencerem na presente 
execução até o cumprimento da obrigação, na forma do art. 323 do CPC/15. 
Ciente e advertido o executado para no prazo de 03 dias pagare a importância 
acima, ficando ciente de que: a) caso não efetue o pagamento naquele prazo 
, ocorrerá a penhora e avaliação de bens (Arts. 652 CPC e parágrafo primeiro 
do mesmo artigo); b) poderá oferecer embargos no prazo de 15 dias após 
a juntada do mandado de citação aos autos (Art. 738, caput do CPC); C) 
no caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária 
será reduzida pela metade (Art. 652-A parágrafo único). Fica cientificada 
a parte devedora de que, no prazo dos embargos, reconhecendo o crédito 
da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 
em execução, acrescidos de custas e de honorários de advogado, poderá 
requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 
mês (NCPC, art. 916). Na forma do art. 257, IV do NCPC, fica advertido o 
executado que na ausência de manifestação será nomeado a Curadoria 
Especial. E para que chegue ao conhecimento de todos osinteressados, foi 
expedido o presente, publicado e afixado na forma da Lei. Sede do Juízo na 
Av. ERASMO BRAGA N. 115, SALA 216-C. Dado e passado nesta Cidade do 
Rio de Janeiro, em 22/04/2021. Eu, Vanessa Lisboa Martins, mat. 01/22.146, 
Responsável pelo Expediente , mandei datilografar e subscrevo. Ass. Drª 
Adriana Sucena Monteiro Jara Moura , Juíza de Direito.

CAGARRAS PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF nº 21.375.270/0001-57 - NIRE nº 33.3.0032406-2 

Ata da AGE em 10/05/21 Data, Horário e Local. No dia 10/05/21, às 10:30h, 
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do 
Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o com-
parecimento de acionista representando a totalidade do capital social da 
Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Pre-
sença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Felipe Franco da Silveira. 
Secretário: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Ordem do Dia. Deliberar 
sobre a reeleição dos membros da Diretoria. Deliberações. Após exame e 
discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem res-
salvas e por unanimidade: (i) Reeleger, para o cargo de Diretor Presidente 
da Cia., o Sr. Felipe Franco da Silveira, brasileiro, casado, administrador, 
RG 14.157.566-9 - SSP/SP e CPF 261.377.018-08, com mandato de 2 anos 
a contar da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social 
da Cia. Reeleger, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, o Sr. 
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel em 
administração, RG 11.605.282-0 - IFP/RJ e CPF 025.989.187-89, com man-
dato de 2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição, conforme 
o estatuto social da Cia. Por fim, a unanimidade dos presentes autorizou a 
administração da Cia. a tornar todas as providências necessárias à efetiva-
ção das deliberações ora aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram en-
cerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, 
esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 
10/05/21. Mesa: Felipe Franco da Silveira - Presidente; Marcelo Hudik 
Furtado de Albuquerque - Secretário. Acionista: Grumari Participações 
S.A. JUCERJA em 04/06/21 sob o nº 4078565. Bernardo F. S. Berwanger 
- Secretário Geral. 

QUINTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Adriana Angeli de Araujo de Azevedo Maia - Juiz Titular do Cartório 
da 5ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, RJ, FAZ SABER aos que 
o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Luiz 
Carlos Prestes, s/nº 2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de 
Janeiro - RJ Tel.: 3385-8811 e-mail: btj05vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos 
da Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO 
ATÉ 17.03.2016) - Adjudicação Compulsória / Propriedade, de nº 0280939-
24.2013.8.19.0001, movida por CASSIA ROSALIA GOMES NEVES em face 
de COMPANHIA LHI IMOBILIÁRIA, objetivando citar. Assim, pelo presente 
edital CITA o réu COMPANHIA LHI IMOBILIÁRIA, que se encontra em lugar 
incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação 
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial 
(Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 26 de 
abril de 2021. Eu, Roberta Fraquim Reguffe - Técnico de Atividade Judiciária 
- Matr. 01/29139, digitei. E eu, Gilmara Meireles Maia - Subst. do Resp. pelo 
Expediente - Matr. 01/26579, o subscrevo.

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 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
movida por ALIANÇA RIO CONTABILIDADE LTDA em face de

SELVA SERVIÇOS ESPECIAIS DE LINHA VIVA LTDA e OUTROS,
processo nº 0025017-95.2017.8.19.0209, 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 SELVA SERVIÇOS ESPECIAIS
DE LINHA VIVA LTDA, RICARDO ARAUJO DI NAPOLI, FABIO DI
NAPOLI SILVA e RAPHAEL ARAUJO DI NAPOLI, que em 16/06/
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 18/06/21, no mesmo local e hora, a quem mais
oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC, os automóveis
descritos às fls. 174/175 avaliados as fls. 203/204 em 22/01/20,
1) IVECO DAILY 55C16 Baú, placa KYD6324 RJ, Renavam
282359265. Avaliação R$ 63.985,00. 2) IVECO DAILY 55C16 Baú,
placa KRP 1574 RJ, Renavam 282473718. Avaliação R$
63.985,00. 3) Volkswagen Worker 9-150E, 2p., placa KVX2065
RJ, Renavam 972003851. Avaliação R$ 65.995,00. 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 14/05/21.
Eu, Bianca Orosco Bullaty, Chefe de Serventia, o fiz digitar e
subscrevo. (ass) Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES
FERREIRA, Juiz de Direito.

CONCESSÃO DE LICENÇA
CBR 071 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 32.476.248/0001-
10, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo
n° 14/200.558/2020, a LMI n° 2099/2021 válida até 19/05/2025, para De-
molição, até o nível do piso, de edificações existentes, situada na Aveni-
da Dom Hélder Câmara, n° 5123 – Cachambi.

OLIVEIRA TRUST S.A.
CNPJ/MF n.º 21.110.778/0001-23 - NIRE 33.3.0031345-1 JUCERJA

Errata: Do Extrato de Ata da Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 29 de abril de 2021, publicada neste jornal em 30 de 
abril de 2021. Em “Local e Presenças”, ONDE SE LÊ: “Realizada 
por meio de videoconferência, conforme disposto no § 2º do artigo 12 
do Estatuto Social da OLIVEIRA TRUST S.A. (“Companhia”), com 
presença de todos os conselheiros.” DEVE-SE LER: ““Realizada por 
meio de videoconferência, conforme disposto no § 2º do artigo 12 do 
Estatuto Social da OLIVEIRA TRUST S.A. (“Companhia”), com presença 
de todos os conselheiros empossados, Srs. Mauro Sergio de Oliveira, 
Cesar Reinaldo Leal Pinto e Alexandre Lodi de Oliveira”. Arquivada na 
JUCERJA em 25/05/2021 sob o n.º 00004073527, Sec. Geral Bernardo 
F. S. Berwanger e encontra-se disponível para consulta na sede 
social da Companhia

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ENSEADA INDÚSTRIA NA-
VAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Compa-
nhia”), nos termos do artigo 124, § 1º, I, da Lei nº 6.404/76, a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 15 de junho de 2021, às 10:00 
horas, na sede da Companhia, na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 202 
(Parte), Santo Cristo, CEP 20.220-710, Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
PD. 01/2021–ENSEADA PARTICIPAÇÕES – Reeleição da Diretoria da EN-
SEADA PARTICIPAÇÕES; e (ii) Orientação de voto dos representantes da 
Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Enseada Indústria Naval 
S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENSEADA”) sobre a PD. 02/2021-EN-
SEADA – Reeleição da Diretoria da ENSEADA. Rio de Janeiro, 07 de junho 
de 2021. Maurício Bastos de Almeida, Diretor.

BC: concentração  
bancária está caindo 
5 bancos respondem por 80% dos empréstimos

Mesmo apre-
sentando um 
recuo de 1,9 

ponto percentual na con-
centração de empréstimos 
em cinco bancos, que pas-
sou de 83,7% em 2019 para 
80% em 2020, o Relatório 
de Economia Bancária di-
vulgado nesta segunda-
feira pelo Banco Central 
(BC) destc que a redução 
da concentração no Sistema 
Financeiro Nacional (SFN) 
vem ocorrendo nos últimos 
anos. Essa redução envolve 
os segmentos bancário e 
não bancário e os três agre-
gados contábeis conside-
rados (ativo total, depósito 
total e operações de crédi-
to). 

Segundo os dados, 81,8% 
dos empréstimos foram 
concedidos pelos cinco 
bancos. Isso quer dizer que, 
de cada R$ 10 emprestados, 
R$ 8,18 eram financiados 
pela Itaú Unibanco, Brades-
co, Banco do Brasil (BB), 
Santander e Caixa Econô-
mica Federal.

O relatório, que é publi-
cado anualmente tratando 
de um amplo espectro de 
questões envolvendo o SFN 
e às relações entre institui-
ções e seus clientes, infor-
ma que “nesta edição são 
apresentadas as principais 
repercussões da pandemia 
da Covid-19 no SFN e das 
medidas adotadas para o 
combate de seus efeitos que 
deram liquidez aos bancos e 
possibilitaram o expressivo 
crescimento do crédito e a 
manutenção da inadimplên-

cia em níveis baixos”.
Também traz atualização 

da decomposição do cus-
to do crédito e do spread 
bancário, que apresentaram 
queda significativa em 2020, 
mostrando o papel da redu-
ção do custo de captação e 
da inadimplência.

Os diretores de Política 
Econômica, Fabio Kan-
czuk, e de Organização do 
Sistema Financeiro e Reso-
lução, João Manoel Pinho 
de Mello, fizeram apresen-
tação destacando os prin-
cipais temas abordados no 
relatório. O documento 
aborda o estágio atual de 
implementação do Sand-
box regulatório e do open 
banking, dois projetos re-
levantes para construção 
do sistema financeiro do 
futuro, destacando os se-
guintes aspectos: definição 
dos principais requisitos do 
open banking, tais como os 
participantes obrigatórios e 
voluntários; escopo mínimo 
de dados e serviços a serem 
compartilhados; jornada 
do cliente (os processos 
de consentimento, autenti-
cação e confirmação); e as 
responsabilidades dos parti-
cipantes, além dos padrões 
tecnológicos e requisitos 
mínimos de segurança, en-
tre outros 

O modo de funciona-
mento do Sandbox Regu-
latório e os requisitos re-
gulatórios que deverão ser 
observados por seus parti-
cipantes, em especial quan-
to às regras de prevenção 
à lavagem de dinheiro e de 

combate ao financiamento 
do terrorismo e às normas 
sobre atendimento de recla-
mações realizadas por seus 
clientes e usuários.

Agenda BC#

O relatório também des-
taca a Agenda BC#, agenda 
de trabalho do BC compos-
ta por dimensões e ações 
estratégicas, que tem como 
fundamento a promoção da 
democratização financeira. 
“A principal mudança na 
Agenda BC# em 2020 foi 
a inclusão de uma nova di-
mensão: Sustentabilidade”, 
destacou o relatório. 

A nova dimensão re-
conhece a importância da 
Sustentabilidade na econo-
mia e no SFN e nasce com 
o objetivo de responder a 
diversas transformações 
estruturais na economia. 
Essa dimensão trata da pro-
moção de finanças susten-
táveis, do gerenciamento 
adequado dos riscos socio-
ambientais e climáticos na 
economia e no SFN; além 
de integrar variáveis sus-
tentáveis no processo de 
tomada de decisões do BC. 
Entre as ações da Agenda 
BC# concluídas em 2020, 
merece destaque a imple-
mentação do Pix, a autori-
zação para cooperativas de 
crédito emitirem Letras de 
Crédito Imobiliário (LCI); o 
início da implementação do 
Sistema Financeiro Aberto 
(Open Banking) e a regula-
mentação do primeiro ciclo 
do Sandbox regulatório.
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Relatório da Administração: Apresentamos aos acionistas e demais partes interessadas as demonstrações contábeis 
da Diferencial Energia Participações S.A., referentes ao exercício findo em 31/12/2020, acompanhadas das respectivas 
notas explicativas e do relatório dos auditores independentes.  As demonstrações apresentadas foram elaboradas com 
base na legislação societária e nos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), quando referendados pelo órgão regulador. A Diferencial Energia Participações S.A., constitu-
ída em 2008, tem por objeto social a participação como sócia, acionista ou quotista no capital de outras sociedades, com 
foco nos setores de energia elétrica e infraestrutura, o desenvolvimento de empreendimentos e projetos relacionados 
aos setores de energia elétrica e infraestrutura e a prestação de serviços de consultoria relacionados a estes mesmos 
setores. No segmento de comercialização, o Grupo atuando através da Diferencial Comercializadora de Energia man-
teve o foco no crescimento de sua base de clientes e no investimento e aprimoramento da equipe e sistemas de gestão. 
No ano de 2020 a controlada Rio Monsarás Participações S.A. através da sua participada Linhares Energia S.A. vendeu 
a totalidade de suas ações na Linhares Brasil Energia Participações S.A., tendo sido aquela posteriormente extinta 
com a consequente baixa no investimento. O principal objetivo da companhia para o ano de 2021 é continuar acom-
panhando as suas controladas dando todo o suporte comercial, técnico e administrativo e prospectar novas áreas de 
negócios no setor de energia. Agradecemos aos nossos acionistas, clientes, fornecedores, entidades governamentais 
e órgãos reguladores, pela confiança e apoio depositados em nossa Administração, e aos nossos colaboradores, pelo 
comprometimento e dedicação empenhados na busca do sucesso e sustentabilidade da companhia. A Administração.

Balanço Patrimonial em 31/12 (Em Reais – centavos omitidos)
Notas Consolidado Controladora

2020 2019 2020 2019
Ativo 127.833.078 199.708.523 48.816.457 42.529.204
Circulante 85.855.283 136.668.901 7.296.762 5.525.430
Disponibilidades 4 22.880.901 9.619.521 2.627.124 115.672
Clientes 5 51.374.705 116.438.233 - -
Adiantamentos 1.432.295 2.347.512 1.279.237 2.139.988
Impostos a recuperar 3.742.326 3.986.406 3.102.562 3.018.798
Outros créditos a receber 5.431.359 3.686.031 286.534 249.667
Despesas do Exercício Seguinte 993.696 591.197 1.305 1.305
Não circulante 15.098.085 35.666.358 14.467.326 19.334.919
Clientes 5 13.467.455 13.467.455 4.593.467 4.593.467
Depósitos Judiciais 50.805 50.805 2.805 2.805
Créditos com partes relacionadas 6 2.008.058 2.744.450 11.102.707 1.962.029
Créditos Fiscais 11.353.391 11.110.554 11.353.391 11.110.554

26.879.710 27.373.264 27.052.370 17.668.854
Investimentos 7 10.263.614 28.129.619 14.427.418 17.703.134
Imobilizado 8 4.834.471 7.536.739 39.907 1.631.784
Passivo e Patrimônio Líquido 127.833.078 199.708.523 48.816.457 42.529.204
Circulante 70.834.466 140.165.798 3.182.760 177.658
Fornecedores 9 48.557.039 115.693.518 40.075 29.916
Empréstimos e financiamentos 10 7.527.348 12.822.840 - -
Adiantamento de Clientes 2.741.089 2.970.214 - -
Impostos e contribuições a recolher 12 8.696.170 8.431.077 39.420 64.288
Provisões trabalhistas 174.503 143.404 34.159 33.797
Outras contas a pagar 3.138.318 104.744 3.069.106 49.657
Não Circulante 17.260.144 23.572.295 12.267.508 14.032.054
Empréstimos e financiamentos 10 4.948.452 9.912.415 - -
Provisões para Contingências Fiscais 241.395 238.478 241.395 238.478
Outras contas a pagar 5.137.650 5.093.467 5.093.467 5.093.467
Débitos com partes relacionadas 11 6.932.647 8.327.936 6.932.647 8.700.110
Patrimônio líquido 39.738.467 35.970.429 33.366.189 28.319.492
Capital social 13 40.814.987 40.814.987 40.814.987 40.814.987
AFAC 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Prejuízos acumulados (14.995.496) (15.669.700) (14.995.496) (15.669.700)
Resultado do período 5.046.697 674.205 5.046.697 674.205
Participação Não Controladores 6.372.277,86 7.650.938 - -

Demonstração do Resultado em 31/12 (Em Reais – centavos omitidos)
Notas Consolidado Controladora

Receita bruta 2020 2019 2020 2019
Receita bruta de vendas e serviços 14 356.499.021 671.508.622 - 153.333
Deduções de vendas (32.981.245) (62.150.974) - (21.850)
Receita líquida de vendas 323.517.776 609.357.648 - 131.483
Custos dos serviços prestados (314.105.742) (601.935.444) - -
Lucro (prejuízo) bruto 9.412.034 7.422.205 - 131.483
Despesas operacionais (3.498.600) (7.260.086) 4.743.151 59.423
Pessoal 15 (3.672.473) (4.164.605) (757.827) (722.065)
Administrativas 16 (4.955.505) (4.664.490) (2.294.985) (698.527)
Depreciação (44.079) (69.728) (6.609) (7.813)
Financeiras (líquidas) 17 (676.494) (2.281.787) 26.680 (185.696)
Resultado de equivalência patrimonial 9.916.531 4.789.416 8.528.962 1.912.001
Provisões para Contingências (2.917) (238.478) (2.917) (238.478)
Baixa Imobilizado/Investimentos - - - -
Reversão de Provisões (líquidas) - - - -
Outras Receitas/(Despesas) (1.226.306) 715.159 (750.153) -
Minoritários (2.837.357) (1.345.573) - -
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da 
contribuição social 5.913.434 162.119 4.743.151 190.907
Provisão para imposto de renda e contribuição social (975.032) - - -
IRPJ/CSLL - Diferenças Temporárias 108.296 512.086 303.547 483.298
Resultado do exercício 5.046.697 674.205 5.046.697 674.205
Quantidade de ações do capital social
no final do exercício 43.890.464 43.890.464 43.890.464 43.890.464
Resultado por ação - R$ 0,11498 0,01536 0,11498 0,01536

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12 (Em Reais – centavos omitidos)

E v e n t o s
Capital 
social

Adiantamento para 
futuro aumento 

 de capital

Reserva de lucros 
retenção de lucros 

(Prejuízos Acumulados) Total
Saldos em 31/12/2017 6.738.040 34.076.948 (7.586.317) 33.228.673
Aumento de Capital 34.076.948 (34.076.948) - -
Adiantamento para futuro aumento de capital - 2.500.000 - 2.500.000
Resultado do exercício - - (8.083.385) (8.083.385)
Saldos em 31/12/2018 40.814.988 2.500.000 (15.669.702) 27.645.287
Resultado do exercício - - 674.205 674.205
Saldos em 31/12/2019 40.814.988 2.500.000 (14.995.497) 28.319.492
Resultado do exercício - - 5.046.697 5.046.697
Saldos em 31/12/2020 40.814.988 2.500.000 (9.948.800) 33.366.189

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12 (Em Reais – centavos omitidos)
Consolidado Controladora

Atividades Operacionais 2020 2019 2020 2019
Resultado do exercício 5.046.697 674.205 5.046.697 674.205
Ajustes dos itens que não afetam o caixa
das atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial (9.916.531) (4.789.416) (8.528.962) (1.912.001)
Depreciação 44.079 69.728 6.609 7.813
Ajuste de Exercícios Anteriores - 521.554
Participações Não Controladores 6.372.278 7.650.938 - -
(Aumento) redução no ativo circulante
Clientes 65.063.528 (30.782.415) - -
Adiantamentos 915.217 (270.711) 860.751 (275.695)
Impostos a recuperar 244.080 592.092 (83.764) (100.493)
Outros Créditos a Receber (1.745.328) 3.412.698 (36.866) 219.593
Despesas do Exercício Seguinte (402.499) 626.398 - 1.189
Aumento (redução) no passivo circulante
Fornecedores (67.136.479) 30.159.515 10.160 (4.908)
Impostos e contribuições a recolher 265.092 1.067.179 (24.868) (14.353)
Provisões trabalhistas 31.098 (5.753) 362 (1.260)
Outras contas a pagar 3.033.574 (6.684) 3.019.449 8.712
Caixa Líquido consumido pelas atividades operacionais 1.814.807 8.919.328 269.568 (1.397.199)
Atividades de investimentos
(Aumento) Redução de Investimentos 22.834.892 (7.776.222) 11.804.678 1.328.023
(Aquisição) venda de ativo fixo/Intangível (45.105) (17.236) 1.585.268 (8.607)
Caixa Líquido consumido pelas atividades de investimentos 22.789.787 (7.793.458) 13.389.946,03 1.319.415,71
Atividades de financiamentos
Aumento (redução) no passivo circulante e não circulante
Empréstimos e financiamentos (10.259.455) (1.917.761) - (29.479)
Adiantamentos de Clientes (229.125) (437.665) - -
Provisões para Contingências Fiscais 2.917 238.478 2.917 238.478
Débitos com partes relacionadas (1.395.289) 41.049 (1.767.463) 380.475
Outras contas a pagar 44.183 - - -
(Aumento) redução no ativo não circulante
Depósitos Judiciais - 95.641 - -
Créditos Fiscais (242.837) (386.639) (242.837) (386.639)
Créditos com partes relacionadas 736.391 (324.665) (9.140.679) (10.243)
Caixa Líquido gerado pelas atividades de financiamentos (11.343.215) (2.691.563) (11.148.062) 192.591

13.261.380 (1.565.693) 2.511.452 114.808
Representado por:
Disponibilidades no início do exercício 9.619.521 11.185.215 115.672 864
Disponibilidades no final do exercício 22.880.901 9.619.521 2.627.124 115.672
Aumento (diminuição) nas disponibilidades 13.261.380 (1.565.693) 2.511.451 114.808

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020 e 2019  (Em Reais – centavos omitidos)
1 - Contexto Operacional. A Diferencial Energia Participações S/A é uma socie-
dade anônima de capital fechado, constituída em 2008, tendo como objeto social 
a participação como sócio, acionista ou quotista no capital de outras sociedades, 
especialmente nos setores de energia elétrica e infra- estrutura, o desenvolvimen-
to de empreendimentos e projetos relacionados aos setores de energia elétrica e 
infra-estrutura, a representação por conta própria ou de terceiros, de outras socie-
dades e a prestação de serviços de consultoria relacionados aos setores de  ener-
gia elétrica e infra-estrutura. A Sociedade atua como holding do Grupo Diferencial 
Energia, com negócios nas áreas de comercialização de energia, desenvolvimento 
de projetos de geração e consultoria especializada. No segmento de comercializa-
ção, o Grupo atuando através da Diferencial Comercializadora de Energia manteve 
o foco no crescimento de sua base de clientes e no investimento e aprimoramento 
da equipe e sistemas de gestão. No ano de 2020 a controlada Rio Monsarás Parti-
cipações S.A. através da sua participada Linhares Energia S.A. vendeu a totalidade 
de suas ações na Linhares Brasil Energia Participações S.A., tendo sido aquela 
posteriormente extinta com a consequente baixa no investimento. Na atividade de 
consultoria especializada em projetos de geração, novos clientes foram desen-
volvidos. As presentes demonstrações contábeis anuais foram aprovadas pela 
diretoria em 15/04/2020. 2 – Base de elaboração e apresentação das demon-
strações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sen-
do apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluído 
as normas e pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). 3 
- Principais práticas contábeis e critérios de consolidação. As demonstrações 
contábeis foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil tomando-se por base a Lei das Sociedades por Ações, e as normas e pro-
nunciamentos estabelecidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
- IBRACON. As práticas contábeis mais relevantes adotadas pela Sociedade são 
as seguintes: a) Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 meses 
da data do balanço são classificados no ativo e passivo circulantes, respectiva-
mente. b) O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
de competência. c) Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os 
depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com 
vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e que não estão sujeitos a um significante risco 
de mudança de valor. d) Os valores justos a receber de clientes de curto prazo não 
estão sujeitos a correção ou juros e são mensurados ao valor original da fatura, e 
para fins de divulgação, na data base das demonstrações financeiras é revisado. e) 
Operações com partes relacionadas - registradas pelo valor original da transação e 
atualizada monetariamente. f) O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição. 
A depreciação é registrada pelo método linear com base na vida útil estimada dos 
bens. g) Os empréstimos são registrados pelo valor do principal acrescido dos en-
cargos financeiros incorridos “pro-rata-temporis” até a data do balanço, conforme os 
termos definidos contratualmente. h) Instrumentos financeiros não derivativos - os 
empréstimos e recebíveis são reconhecidos pela Sociedade inicialmente na data em 
que foram originados. i) Estimativas contábeis - A elaboração das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Ad-
ministração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas 
são revistas de forma contínua. j) Os ativos e passivos são demonstrados pelos 
valores de realização e exigibilidade, respectivamente, e contemplam as variações 
monetárias ou cambiais, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou in-
corridos até a data do balanço, reconhecidos em base “pro rata temporis”. Quando 
aplicável, são constituídas provisões para redução dos ativos ao valor de merca-
do ou provável de realização. As demonstrações contábeis anexas de 31/12/2020 
abrangem as operações da controladora Diferencial Energia Participações S/A e 
de suas controladas Diferencial Comercializadora de Energia Ltda. e Rio Monsaras 
Participações SA, para o exercício findo em 31/12/2020.
4 – Disponibilidades Consolidado Controladora

2020 2019 2020 2019
Caixa 3.026 3.133 1.050 445
Bancos 42.344 142.899 3.885 33.472
Aplicações financeiras 22.835.530 9.473.489 2.622.189 81.754
Total 22.880.901 9.619.521 2.627.124 115.672
As aplicações financeiras correspondem a operações realizadas com institui-
ções financeiras, remuneradas em sua maior parte, conforme variação do CDI, 
contratadas em condições e taxas normais de mercado.

5 – Clientes Consolidado Controladora
Circulante 2020 2019 2020 2019
Clientes a receber – Vendas 50.050.084 115.173.014 - -
Clientes a receber – Serviços 1.324.621 1.265.219 - -
Não Circulante
Clientes a receber – Serviços 13.467.455 13.467.455 4.593.467 4.593.467
Total 64.842.161 129.905.688 4.593.467 4.593.467
Referem-se basicamente a créditos por comercialização de energia elétrica e 
prestação de consultoria regulatória na área de energia. 6 – Créditos com par-
tes relacionadas. Referem-se a AFAC´s e créditos com pessoas relacionadas, 
atualizados segundo padrões usuais praticados no mercado.

Consolidado Controladora
Não Circulante 2020 2019 2020 2019
Acionistas (pessoas físicas) 1.950.772 2.614.606 1.950.772 1.941.067
Diferencial Comercializadora 
de Energia Ltda - 9.138.982 -
Linhares Energia SA - 12.830 - 12.830
Marina Grande Participações - 74.082 - -
Terra Energy Comerc. de 
Energia Ltda. 57.286 42.931 12.953 8.132
Total 2.008.058 2.744.450 11.102.707 1.962.029
7 – Investimentos. Em 31/12/2020 os investimentos da sociedade, registrados 
pelo método de equivalência patrimonial, eram como segue: 

Invest. 
original

%  
de part

Patrimô-
nio Líqui-

do da 
Investida

Equiv-
alência 

patrimo-
nial

Diferencial Comerc. de Energia Ltda. 4.934.998 50,00% 10.587.576 358.788
Terra Energy Comerc. de Energia Ltda. 1.598 0,017% 8.941.197 (88)
Rio Monsarás Participações S/A 7.641.733 88,97% 9.777.766 1.057.545
Rio Doce Geração de Energia S/A 430.359 20,00% 1.909.943 (48.370)
Diferencial Energia Participações - SCP 300 33,33% 152.582 50.555
Subtotal 13.008.988 1.418.430
Equivalência patrimonial 1.418.430
Total 14.427.418
8 – Imobilizado Taxa De- Consolidado Controladora

preciação 2020 2019 2020 2019
Em curso 4.681.523 7.384.817 - 1.606.452
Móveis e utensílios 10% 277.104 277.104 5.635 5.635
Computadores e 
periféricos

20% 326.052 280.947 48.823 27.639

Benfeitorias em 
imóveis de terceiros

20% 55.889 55.889 - -

Sistemas e aparelhos 
telefônicos

10% 131.761 131.761 34.516 34.516

Softwares 20% 137.171 137.171 - -
Outros 10% 2.000 2.000 - -
Subtotal 5.611.500 8.269.689 88.974 1.674.241
(-) Depreciação acumulada (777.029) (732.950) (49.066) (42.457)
Total 4.834.471 7.536.739 39.907 1.631.784
9 – Fornecedores. Referem-se, em sua maior parte, a obrigações por aquisi-
ção de energia elétrica da controlada Diferencial Comercializadora de Energia 
Ltda. 10 – Empréstimos e financiamentos. Referem-se a linhas de Capital 
de Giro abertas junto aos Banco Bradesco, Itaú, Banrisul, CEF, Banco Brasil, 
Banco Santander e Banco Guanabara.

Consolidado Controladora
Circulante e Não Circulante 2020 2019 2020 2019
Bradesco 643.478 3.015.388 - -
Itau 2.672.821 11.509.675 - -
Banrisul 953.966 387.724 - -
Banco Daycoval 3.704.140 2.175.000 - -
CEF 844.556 1.449.543 - -
Banco do Brasil 1.755.704 801.598 - -
Banco Santander - 868.321 - -
Banco Guanabara 1.901.135 2.508.657 - -
Outros - 19.348 - -
Total 12.475.800 22.735.255 - -

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Opinião. Examinamos as Demonstrações Contábeis da Diferencial Energia 
Participações S.A, que compreendem: Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e a 
respectiva Demonstração de Resultado, mutações do patrimônio líquido e do 
fluxo de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das prin-
cipais práticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da Diferencial Energia Participações S.A em 
31/12/2020, e o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para Opi-
nião. Nossa auditoria foi conduzida em conformidade com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Diferencial Energia Participações S.A, de acordo com os princípios éti-
cos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprindo com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outros Assuntos Auditoria do período anterior. Os Valores 
correspondentes ao exercício findo em 31/12/2019, apresentados para fins de 
comparação, foram anteriormente por nós auditados de acordo com as normas 
de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório datado 20/05/2020, e 
que não conteve qualquer modificação. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia con-
tinuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realis-

ta para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter se-
gurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissio-
nal e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Iden-
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações con-
tábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execu-
tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles in-
ternos da Companhia e suas controladas. Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de au-

ditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Compa-
nhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos du-
rante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo 
os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 

Rio de Janeiro, 22/04/2021
INDEP AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CRC-RJ 0329 CNPJ:42.464.370/0001 -20

Sérgio Paulo da Silva - Sócio - Contador CRC-RJ 087960/O-0

11 – Débitos com partes relacionadas
Consolidado Controladora

Diferencial Comercializadora de 2020 2019 2020 2019
 Energia Ltda - - - 372.174
Marina Grande Participações Ltda 154.402 1.526.264 154.402 1.526.264
Acionistas (pessoas físicas) 6.701.083 6.724.510 6.701.083 6.724.510
Dividendos a Pagar 77.162 77.162 77.162 77.162
Total 6.932.647 8.327.936 6.932.647 8.700.110
12 – Impostos e Contribuições Consolidado Controladora
  a Recolher 2020 2019 2020 2019
COFINS a recolher 44.186 453 1.244 317
PIS a recolher 9.321 (29) 94 (51)
ISS 0 0 0 0
ICMS a recolher 7.563.451 8.277.539 - -
Impostos retidos 24.348 5.421 20.950 364
Encargos s/folha 79.831 147.692 17.132 63.659
IRPJ 710.583 - - -
CSLL 264.450 - - -
Total 8.696.170 8.431.077 39.420 64.288
Os impostos e contribuições a recolher referem-se a obrigações fiscais sobre 
as vendas de energia e retidas nas fontes, além dos encargos sobre a folha. 
13 – Capital Social. Em 31/12/2020, o capital social da sociedade é de R$ 
40.814.987,36 é composto por 43.890.464 ações ordinárias nominativas sem 
valor nominal, cuja distribuição segue apresentada abaixo: 
Acionistas Quantidade Ações
Eduardo Duarte Prado 2.999.668
Eduardo Lanari Prado 3.116.385
Breno Silva Nogueira 3.865.604
Marina Grande Participações Ltda 7.829.590
Paulo Lanari Prado 781.729
Sérgio Hideo Nomura 141.059
Geminis Investments LLC 25.156.429
Total 43.890.464
14 – Receita bruta de vendas Consolidado Controladora
  e serviços 2020 2019 2020 2019
Vendas 356.499.021 671.217.555 - -
Serviços - 291.067 - 153.333
Total 356.499.021 671.508.622 - 153.333
15 – Pessoal 2020 2019 2020 2019
Pró-labore (452.698) (506.482) (219.638) (210.220)
Salários (1.333.840) (1.438.516) (80.767) (89.454)
Participação de Empregados (415.823) (710.553) - -
Encargos (545.907) (600.011) (94.116) (93.646)
Benefícios (202.610) (236.092) (55.511) (59.430)
Assistência médica (713.267) (672.951) (307.794) (269.315)
Outros (8.327) - - -
Total (3.672.473) (4.164.605) (757.827) (722.065)
16 – Administrativa 2020 2019 2020 2019
Serviços de terceiros (1.356.559) (1.948.395) (392.439) (465.770)
Aluguéis (342.022) (380.733) - -
Informática (104.655) (330.086) (104.655) (33.521)
Telecomunicação (263.748) (200.837) (30.867) (41.876)
Contribuições associativas (368.938) (426.428) (103.881) (114.882)
Outros (2.750.361) (1.449.827) (1.797.730) (201.462)
Rateio 230.780 71.817 134.589 158.984
Total (4.955.505) (4.664.490) (2.294.985) (698.527)
17 – Financeiras (líquida) Consolidado Controladora
Receitas Financeiras 2020 2019 2020 2019
Receitas Financeiras 934.827 624.996 127.065 90.133
Subtotal 934.827 624.996 127.065 90.133
Despesas
Juros Passivos (1.435.799) (2.677.050) (63.218) (245.828)
Despesas bancárias (128.096) (218.819) (12.547) (19.760)
Variação Cambial Passiva (650) (393) - -
Outras despesas (46.777) (10.521) (24.621) (10.241)
Subtotal (1.611.322) (2.906.783) (100.385) (275.828)
Total (676.494) (2.281.787) 26.680 (185.696)
18 – Contingências. Existe o Processo Administrativo nº 12448.729916/2018-11 
da Receita Federal contra Diferencial Energia Participações S/A, cujo respectivo 
valor da possível contingência em 31/12/2020 é de R$241.395. A administração 
da companhia decidiu constituir uma provisão de igual valor para uma eventual 
perda, já que os advogados que patrocinam a causa a julgam como provável. 
19 – Cobertura de Seguros. A Sociedade mantém política de monitoramento 
dos riscos inerentes às suas operações. 20– Instrumentos Financeiros. A So-
ciedade não possui instrumentos financeiros que possam ser caracterizados por 
operações com derivativos. A Companhia possui e segue política de gerencia-
mento de risco, que orienta em relação a transações e requer a diversificação de 
transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a posição 
geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de 
avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa

Eduardo Lanari Prado - Diretor  |  Paulo Lanari Prado - Diretor
Manoel Senra de Oliveira - Contador – CRC SP085408/O-6 RJ
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