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Castillo 
se declara 
vencedor
no Peru

Com 99,821% das urnas apu-
radas, o candidato da esquerda, 
Pedro Castillo, tinha 50,193% dos 
votos (8.746.931), contra 49,807% 
(8.679.815) da direitista Keiko 
Fujimori, do Fuerza Popular. A 
diferença de 67.116 votos levou 
Castillo a se declarar vencedor do 
pleito.

O virtual novo presidente do 
Peru afirmou que o “povo falou” 
e que, “de acordo com o relatório 
de nossos fiscais, já temos o resul-
tado. Vimos que o povo impôs es-
sa vitória por meio das urnas. Por 
isso, peço a vocês para não caírem 
em provocações”.

Centenas de milhares de cam-
poneses desceram o altiplano das 
montanhas peruanas rumo a Lima 
para a Marcha em Defesa da vitó-
ria de Pedro Castillo.

O resultado oficial depende de 
155 urnas ainda não apuradas e 
1.111 com alguma irregularidade, 
que ainda terão seu destino julga-
do pela Junta Nacional Eleitoral 
(JNE), que prometeu tomar a de-
cisão com transmissão ao vivo.

A filha do ex-ditador Fujimori 
se apega a essas urnas para susten-
tar que pode vencer a eleição. O 
discurso, porém, parece mais des-
tinado a suportar um pouco pro-
vável golpe. Segundo a Oficina 
Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), a Missão de Observa-
dores da União Interamericana de 
Órgãos Eleitorais apresentou rela-
tório no qual afirma que o pleito 
ocorreu de modo regular e com 
êxito, declaração corroborada pe-
la Missão de Observação Eleitoral 
da OEA.

Inflação rumo a 2 dígitos?

Bolsonaro mira TCU e acerta Petrobras
Cargos de assessoria pavimentam apoio de militares

Por Marcos de Oliveira

A notícia de que o pai do 
auditor do Tribunal de 
Contas da União (TCU) 

– que produziu estudo usado por 
Jair Bolsonaro para questionar o 
número de mortes por Covid – é 
um coronel nomeado gerente-
-executivo da Petrobras em 2019 
revela mais do que uma relação 
próxima.

O posto ocupado na estatal pe-
lo militar é um exemplo da ampla 
utilização de cargos de assessoria 
para abrigar aliados, especialmen-
te do Exército. Como mostrou o 
Monitor Mercantil em fevereiro, 
o pelotão de militares lotados na 
Presidência da República saltou 
de 2,6%, em 2010, para 15,1% do 
total de comissionados, em 2020. 
Em vários ministérios, o quadro 
se repete, em menor proporção.

Mas a esse número diretamente 
no Executivo se somam os mi-
lhares de cargos nas estatais e em 
órgãos do governo. Na Petrobras, 
BNDES, Eletrobras e demais em-
presas públicas, são centenas de 
assessores nomeados sem concur-
so.

No caso dos militares, acumu-
lando vencimentos que permitem 
ultrapassar o teto do funcionalis-
mo público, que, atualmente, é de 
R$ 39,2 mil, valor do salário dos 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF). O desrespeito ao 
teto foi possibilitado por portaria 
do Ministério da Economia – o 
mesmo que defende austeridade 
dos demais funcionários públicos 
– que alterou a regra salarial para 
o presidente da República, minis-
tros, servidores civis aposentados 
e militares da reserva, que ocupem 
cargos comissionados ou eletivos.

O que é ruim poderá ficar pior 
se aprovada a Reforma Adminis-
trativa enviada pelo governo ao 
Congresso. O governo poderá 
contratar, com ampla liberdade, 
funcionários sem concurso, que-
brando a tão defendida merito-
cracia e moldando um sistema de 
distribuição de cargos a aliados 
políticos. E alguém acredita que, 
após alguns anos no serviço pú-
blico, os “janeleiros” não farão 
pressão para ficar indefinidamen-
te?

Ainda nesta quarta, o colunista 
Lauro Jardim publicou que o mi-
litar Angelo Denicoli, demitido 
terça-feira do cargo de diretor do 
Departamento de Monitoramen-
to e Avaliação do SUS, nomeado 
que fora para o Ministério da Saú-
de pelo general Eduardo Pazuello, 
virou assessor da presidência da 
Petrobras.

Maior alta em 25 anos assusta investidores

A alta do Índice Nacional 
de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) –que 

mede a inflação oficial do país –
chegou a 0,83% em maio, divul-
gou nesta quarta-feira o IBGE. 
O aumento foi de 0,52 ponto 
percentual (p.p.) acima da taxa de 
abril (0,31%).

“Foi o maior resultado pa-
ra um mês de maio desde 1996 
(1,22%). O acumulado no ano foi 
de 3,22%, e o dos últimos 12 me-
ses, de 8,06%, acima dos 6,76% 
registrados nos 12 meses imedia-
tamente anteriores. Em maio de 
2020, a taxa havia sido -0,38%”, 
destacou o IBGE.

Rossano Oltramari, sócio e 
estrategista da 051 Capital, ges-

tora especializada em alocação 
de recursos e planejamento pa-
trimonial com R$ 2 bilhões sob 
custódia, disse à reportagem do 
Monitor Mercantil que a su-
bida do índice marcou negati-
vamente o dia dos investidores 
que acreditavam numa alta de 
no máximo 0,70%. “O Ibovespa 
(principal indicador de desem-
penho das ações negociadas na 
B3) fechou em leve alta, 0,20%, 
e se manteve nos 130 mil pon-
tos, mesmo com a notícia ne-
gativa da manhã (da inflação)”, 
frisou.

Oltramari destacou que as 
principais altas na B3 foram das 
empresas de commodities, com 
destaque para a Vale (que subia 

2,5%), o setor siderúrgico, que 
subia 2,5% a 3%, e o setor ex-
portador, principalmente papel 
e celulose em função da alta do 
dólar. “Por outro lado, setores 
de shopping, de varejo e energia 
elétrica registraram queda”, dis-
se.

“O IPCA tem assustado bas-
tante os investidores e colabora 
para uma política monetária mais 
restritiva. Ou seja, de aumento das 
taxas de juros”, disse o especialis-
ta. Segundo ele, a inflação de maio 
foi muito impactada pelo preço de 
alimentos, combustíveis e energia 
elétrica. “A expectativa é que o BC 
seja um pouco mais duro em seus 
comunicados e em sua política 
monetária”, assinalou. Página 3

Dólar deixa 
produção aqui 
mais barata que 
no Paraguai

A desvalorização do real faz do 
Brasil um local mais barato para 
produzir calçados do que o Para-
guai, mesmo com a Lei Maquila, 
que concede incentivos fiscais pa-
ra a produção no país vizinho. A 
tradicional Calçados Gonçalves 
anuncia que está transferindo sua 
planta produtiva, há quatro anos 
instalada em Cidade do Leste, pa-
ra incorporação na unidade de Ca-
nindé (CE).

O gerente de vendas da empre-
sa, Deivis Gonçalves, destaca que 
a operação no Brasil ficou mais 
atrativa, devido à questão cambial, 
que tornou a importação mais ca-
ra, e a melhoria no ambiente de 
negócios no País. “É um movi-
mento inverso do que ocorreria 
anos atrás”, avalia o gerente.

MP da 
Eletrobras cria 
reserva e reduz 
competição

Mauricio Tolmasquim, ex-mi-
nistro de Minas e Energia e pro-
fessor de Engenharia da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, 
considera que a medida provisória 
que pretende privatizar a Eletro-
bras pode reduzir a competição, 
em vez de estimulá-la:

“É um paradoxo que um gover-
no com discurso liberal proponha 
essa medida. É a antítese mesmo 
de qualquer ideia de competição. 
Da maneira que está sendo feita, 
vai dar a um agente privado um 
enorme poder de mercado, po-
dendo inclusive afugentar inves-
tidores do mercado limpo. Além 
disso, cria reservas de mercado 
para alguns agentes específicos”, 
criticou.

Tolmasquim e outros especia-
listas participaram na semana pas-
sada de debate no plenário virtu-
al do Senado, nesta quarta-feira, 
sobre a MP 1.031/2021. Alguns 
especialistas criticaram o incenti-
vo que, segundo eles, a MP dá à 
contratação de geração termelétri-
ca movida a gás, em detrimento de 
energias limpas, como a eólica e a 
solar.

De acordo com a Agência 
Senado, a maioria dos senadores 
participantes criticou o uso de 
uma medida provisória como in-
strumento para a privatização, di-
ficultando o debate.
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Por Ranulfo 
Vidigal

“Os humanos recla-
mam muitos da for-
ça dos rios, mas não 

observam a opressão que as 
margens lhes fazem.” “So-
mente os pequenos segre-
dos precisam ser guarda-
dos, enquanto os grandes 
são guardados pela incre-
dulidade do povo.” Estas 
frases do pensador Mar-
shall McLuhan se encaixam 
como uma luva ao tempo 
presente no Norte Flumi-
nense.

Por exemplo, a eco-
nomia do açúcar e dos 
royalties do petróleo de 
Campos dos Goitacazes 
– a oitava em produção 
de riqueza no Estado do 
Rio de Janeiro – continua 
em forte recessão. Ali-
ás, a estimativa de quem 
acompanha seus núme-
ros reais é de queda efeti-
va da atividade produtiva 
de 10,8%, nos 12 meses 
encerrados em abril úl-
timo, notadamente pelo 
fraquíssimo desempenho 
do setor de serviços, que 
ainda não voltou a ope-

rar de fato. São 182 mil 
pessoas dependentes do 
Auxílio Emergencial, que 
mesmo pagando apenas 
R$ 250 reais injeta R$ 50 
milhões mensais na cida-
de.

Mas, mesmo assim, a ar-
recadação fiscal do poder 
público municipal cresceu 

17,4%, quando se compara 
janeiro/abril de 2021 em 
relação ao mesmo período 
em 2020. Um espanto!

Numa cidade que empo-
brece, ao mesmo tempo, o 
poder público municipal vê 
seus cofres engordarem e, 
mesmo assim, o caríssimo 
Legislativo da cidade (on-
de cada vereador custa R$ 
100 mil por mês) insiste em 
colocar em prática um “pa-
cote de maldades” que au-
menta em 50% os impostos 
e as taxas.

No ano de 2020, auge 
da pandemia, a economia 

campista mostrou alta 
fragilidade frente outras 
duas importantes econo-
mias – Macaé e SJB/Porto 
do Açu. Dividindo toda 
a riqueza produzida pelo 
setor privado e trabalha-
dores formais pelo contin-
gente total de empregados 
com registro (Caged), te-
mos: SJB produz R$ 600 
mil por trabalhador/ano, 
contra R$ 280 mil em Ma-
caé (base da Petrobras) 
e apenas R$ 230 mil por 
trabalhador/ano na cida-
de de Campos. Outra cla-
ra evidência de perda de 

dinamismo da economia 
campista frente aos seus 
vizinhos. Portanto, mais 
uma evidência de que não 
cabe nessa conjuntura um 
choque de tributos e tari-
fas públicas.

A pergunta que não quer 
calar: afinal, qual é o proje-
to/planejamento de médio 
e longo prazo capaz de re-
verter esse quadro, que se 
desdobra em alta informa-
lidade de um elevado con-
tingente de famílias na indi-
gência e pobreza extrema?

Ranulfo Vidigal é economista.
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Qual é o projeto 
de médio e longo 
prazo capaz de 

reverter esse 
quadro?

Derrama fiscal em Campos

Começou a Copa Eletrobrás América de pirataria internacional
Por Beto Almeida

Na última semana, 
o Coletivo Nacio-
nal dos Eletricitá-

rios obteve importante vitó-
ria, na Justiça Federal, pela 
permanência da Eletrobrás 
como empresa pública.

Nestes tempos “pós-
-Moro”, em que juízes e 
promotores voltam a poder 
livremente atuar de acordo 
com as leis, e não apenas 
segundo sentenças previa-
mente proferidas pelo “Tri-
bunal da Rede Globo”, o 
golaço marcado pela Advo-
cacia Garcez, que assessora 
os trabalhadores, mereceu 
apenas notinhas de roda-
pé pela mídia corporativa, 
sempre entusiasta torcedora 
do time dos Piratas.

Mas merece comemora-
ção, sem dúvida, de toda a 
sociedade, que ainda está 
na arquibancada, torcendo 
timidamente, e também de-
verá vir a campo. Se Deus 
quiser!

A corajosa magistrada 
foi a juíza Geraldine Vital, 
da 27ª Vara Federal do Rio 
de Janeiro, que concedeu li-
minar suspendendo pregão 
eletrônico, que a diretoria 
da Eletrobrás nomeada pe-
lo Governo Bolsonaro ha-
via montado para ocorrer 
em 10 de junho.

O objetivo do certame 
era contratar serviços de 
avaliação econômico-finan-
ceira da segunda maior em-
presa pública brasileira. Se-
gundo a decisão, a licitação 
não pode ocorrer porque 
coincide com outra, já ini-
ciada pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-

nômico e Social (BNDES) 
para fazer a mesma coisa, 
ofendendo o princípio da 
economicidade e eficiência, 
com dispêndio imotivado 
de recurso público, tão es-
casso para o atendimento às 
reais necessidades da socie-
dade brasileira.

Está explicado? Dois 
contratos para fazer a mes-
ma coisa… precisa explicar 
mais?

Então não desligue sua 
TV, pois ainda virão muitos 
gols para o time dos eletri-
citários que representam o 
Brasil, pois absurdos come-
tidos pelo time do gover-
no nessa questão vão fazer 
Bolsonaro perder essa par-
tida da Eletrobrás de gole-
ada.

Segundo a Advocacia 
Garcez, que representa os 
empregados, essa decisão 
obriga que as avaliações da 
usina hidrelétrica binacional 
de Itaipu e da Eletronuclear 
devam ser feitas pelo BN-
DES, atrasando a venda da 
Eletrobrás.

Outro motivo será o fato 
concreto de que não exis-
te possibilidade física de, 
como quer Paulo Guedes, 
separar Itaipu da Eletro-
brás ao se fazer a sua ava-
liação geral, pois Itaipu e 
Nuclebrás contribuem para 
o faturamento normal da 
empresa, uma vez que for-
necem a garantia física de 
geração para todas as de-
mais 48 hidrelétricas que a 
empresa possui.

“Sem considerar Itaipu, 
os acionistas podem ser 
prejudicados, pois o valor 
de mercado da Eletrobrás 
fica prejudicado com a re-

tirada das duas empresas, 
que tem uma prospecção de 
crescimento e valorização 
grande”, afirmou a Advo-
cacia Garcez em nota.

E aí fica a pergunta: co-
mo Bolsonaro vai conse-
guir que o Paraguai desfaça 
o acordo internacional de 
Itaipu para poder fazer jun-
tamente a “privatarização” 
da Eletrobrás? Vai arriscar-
-se a oferecer emendas para 
comprar votos dos depu-
tados paraguaios como fez 
com o Centrão?

Ou será que vai prometer 
uma parte da comissão da 
venda de energia de Itaipu, 
como aconteceu em 2019, 
quando seu colega Mario 
Abdo Benítez reclamou à 
estatal elétrica Administra-
ción Nacional de Electrici-
dad (Ande) pela demora na 
negociação do acordo, mes-
mo quando um assessor 
do vice-presidente Hugo 
Velásquez usou o nome da 
família do presidente bra-
sileiro, Jair Bolsonaro, para 
intermediar um negócio de 
venda de energia da Bina-
cional para empresa paulista 
ligada ao suplente do sena-
dor Major Olímpio?

Os eletricitários estão 
de parabéns, mas precisam 
melhorar sua relação com 
a torcida, com a sociedade 
brasileira, convidando-nos 
para comemorarmos juntos 
essa primeira vitória, pois 
os adversários são muito 
fortes, e se o time não tem 
apoio da torcida, jogando 
em casa, fica muito mais di-
fícil ganhar o campeonato.

Se eu fosse eletricitário, a 
essa hora estava comemo-
rando na rua, com desfile 

de escola de samba e carros 
alegóricos! Uma ideia origi-
nal, aliás!

Afinal se a Eletrobrás e 
a Petrobrás forem vendidas 
para estrangeiros, que fica-
rão com o monopólio da 
geração da energia elétrica e 
da extração, refino e distri-
buição de derivados, quem 
será que vai ter condição de 
se opor aos aumentos que 
já estão anunciados e de ou-
tros que virão?

Lembremo-nos todos, 
não apenas a turma da geral 
e da arquibancada – mas in-
clusive o pessoal das poltro-
nas numeradas – da indús-
tria e do comércio, que a MP 
1031 diz explicitamente que 
a energia vai subir de preço 
e muito, pois obriga o go-
verno a comprar mais 6.000 
MW de usinas termelétricas 
a gás importado, que custa 
seis vezes mais caro do que 
a energia das hidroelétricas 
da Eletrobrás.

O papel antinacional de-
sempenhado pela grande 
mídia no Brasil – salvo hon-
rosas exceções – dá uma 
ideia do perigo que a nação 
vive, sem conseguir sequer 
enxergar estar sendo alvo 
de “tenebrosas transações”, 
como diz a canção.

Não se permite debater 
na grande mídia porque o 
Brasil tem uma Petrobrás 
tão eficiente, com tecnolo-
gia de vanguarda para des-
cobrir novas reservas de pe-
tróleo, e, ao mesmo tempo, 
a cada dia, paga mais caro 
pelos derivados, seja a gaso-
lina, o diesel ou o gás. Para 
que serve este sistema midi-
ático a não ser para impedir 
a circulação de informação 

necessária, levando o povo 
a uma perigosa apatia, que 
predispõe o país a ser sa-
queado, agredido rapinado?

Este mesmo sistema 
informativo antinacional 
confunde e sonega sobre 
importantes páginas da his-
tória brasileira, onde exem-
plos decisivos de grandes 
brasileiros foram essenciais 
para a construção tanto da 
Petrobrás como da Eletro-
brás.

Refiro-me a confidência 
feita pelo presidente Ge-
túlio Vargas, em janeiro de 
1954, ao então governador 
do Paraná, Bastos Munhoz. 
O presidente acabara de 
anunciar em comício na Bo-
ca Maldita, em Curitiba, que 
assinara projeto de lei para 
a criação da Eletrobrás. Na 
confidência, disse que “no 
momento da assinatura tive 
a sensação de estar assinan-
do meu próprio atestado 
de óbito”. Apenas seis me-
ses após esta premonitória 
confidência, Getúlio Vargas 
estava morto!.

O assunto é, portanto, de 
dramática segurança nacio-
nal, não de reles matéria de 
mercado, como desinforma 
o suposto jornalismo eco-
nômico, extraindo do deba-
te atual sobre a privatização 
da Eletrobrás a grave ame-
aça que paira sobre a nação 
brasileira.

Ameaça à economia po-
pular que terá cada vez me-
nos possibilidade de con-
sumir eletricidade. Ameaça 
para inúmeras comunidades 
pobres, urbanas e rurais, 
que, com a privatização, es-
tarão impedidas de serem 
alcançadas por programas 

do tipo Luz para Todos. 
Porém, a ameaça vai além. 
A própria indústria brasi-
leira, que precisa retomar o 
ritmo do crescimento que já 
teve no passado, e que vem 
perdendo, perigosamente, 
com o que o Brasil retorna 
à condição de produtora de 
produtos primários, como 
antes da Revolução de 1930.

E, sobretudo, sem uma 
Eletrobrás estatal, a inte-
gração energética do Brasil 
estará, também, sob ame-
aça, tornando vulnerável 
a indústria de defesa, sem 
a qual as Forças Armadas 
não poderiam, em caso na-
da remoto de intervenção 
externa, ter condições de 
defender a soberania e a in-
tegridade territorial.

Sem eletricidade sob 
controle estatal – como o é 
nos EUA, sob controle mi-
litar – a indústria do petró-
leo não terá funcionamento 
garantido. Petróleo e eletri-
cidade andam de mãos da-
das, e ambas sob o domínio 
do mercado, este por sua 
vez dominado por capitais 
externos que defendem os 
interesses de potenciais im-
periais contra a integridade 
do Brasil.

Fatiado o sistema elétri-
co nacional, hoje integrado 
pela Eletrobrás, a privatiza-
ção favorece aos interesses 
geopolíticos imperiais, ca-
da dia mais praticantes do 
intervencionismo, como 
demonstram as trágicas ex-
periências da Iugoslávia, da 
Líbia e do Iraque.

Beto Almeida, jornalista,  
conselheiro da Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI).
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Alta recorde de 
commodities vai continuar 
por quanto tempo?

As commodities passam por valorização nunca vista 
(e isto ajuda a explicar por que o Brasil consegue 

suportar, com modesto crescimento, as políticas contra-
cionistas da equipe econômica). Mas por quanto tempo 
essa marcha para cima continuará?

Os economistas do FMI Martin Stuermer e Nico 
Valckx tentam responder parte dessa pergunta de 1 trilhão 
de dólares no artigo “Four Factors Behind the Metals 
Price Rally” (quatro fatores por trás da alta dos preços dos 
metais), que atingiram um recorde de 9 anos:

– Retomada da manufatura, especialmente na China
– Problemas no fornecimento, devido a paralisações 

durante a pandemia
– Expectativas de uma transição energética mais rápida 

e gastos com infraestrutura, que aumentariam a intensi-
dade do uso de metais

– Facilidade de armazenamento, em comparação a 
petróleo ou commodities agrícolas (o que a coluna traduz-
iria por “especulação” aproveitando os juros baixos)

“Os participantes do mercado parecem esperar um pico 
nos preços dos metais relativamente em breve”, escrevem 
Stuermer e Valckx, uma vez que os dois primeiros fatores 
são supostamente temporários. “De fato, os mercados fu-
turos sugerem um aumento dos preços dos metais indus-
triais em 50% em 2021 (sobre 2020), mas uma redução de 
4% em 2022.” Os 2 economistas esperam que os preços 
devem permanecer altos e podem subir ainda mais.

Aí entra com força a especulação, diante de juros nega-
tivos, levando a uma alta artificial, além do consumo, não 
só com metais, mas igualmente com alimentos e outras 
commodities.

Procuram-se voluntários

A Anvisa autorizou, em 8 de abril, a realização no Brasil 
de testes clínicos da vacina desenvolvida pelos labo-
ratórios Medicago R&D Inc (Canadá) e GlaxoSmithKline 
(GSK – Reino Unido). Os testes já estão sendo realiza-
dos nos EUA e Canadá, e agora busca-se voluntários no 
Brasil. O imunizante se diferencia por utilizar plantas 
como principal matéria-prima, técnica que já é usada com 
sucesso em vários países em vacina contra a gripe.

O IBPClin (Instituto Brasil de Pesquisa Clínica), centro 
de pesquisa clínica médica que realizou os testes com a 
vacina da Janssen (Johnson&Johnson), abriu cadastro para 
voluntários interessados na vacina canadense-britânica. 
Podem se candidatar pessoas com 65 anos ou mais; ou 
com 18 anos ou mais e alguma doença, como diabetes ou 
hipertensão. Detalhes em ibpclin.com

Rápidas

Nesta quinta-feira, às 19h15, o advogado João Marcos 
Guimarães Siqueira, procurador do STJD de Futebol e 
sócio do Bosisio Advogados, integrará o debate “Aspectos 
Jurídicos que Envolvem a Criação do Clube Empresa no 
Brasil”, promovido pelo Go Up Football e transmitido 
pelo goupfootball.com *** O Itaú Unibanco está com 
vagas abertas para gerente de negócios por todo o Brasil: 
99jobs.com/itau-unibanco/jobs *** De 16 a 18 de junho 
acontecerá o XXXIV Congresso Brasileiro de Direito 
Tributário, organizado pelo Idepe. Os sócios-conselheiros 
do SCMD, Misabel Abreu Machado Derzi e Sacha Calm-
on Navarro Coelho, falarão no dia 17, das 9h às 10h30, 
sobre “(Des)Equilíbrio nas relações entre Fisco e Contri-
buinte”. Informações: congresso.iga-idepe.org.br

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

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO 
DIA 31 DE MAIO DE 2021. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede da Monteiro 
Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros do Conselho de 
Administração por meio de videoconferência, nos termos do art. 20 do Regimento 
Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), às 15 horas do 
dia 31 de maio de 2021. 2. Convocação e Presença: A reunião foi convocada 
na forma dos artigos 16 e seguintes do Regimento Interno do Conselho de Ad-
ministração (“Regimento Interno”), estando presentes os seguintes membros: 
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho 
Guimarães, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, Roberto Duque Estrada de 
Sousa, Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit e Túlio Capeline Landin. 
3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de 
Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem do 
Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia 
para tratar da seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a prestação de garantia 
às operações de swap a serem realizadas pelo Bergen FIA - BDR Nível I - In-
vestimento no Exterior (“FIA Bergen”). 5. Deliberações: Iniciada a reunião, após 
o exame e a discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração 
deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) aprovar a prestação 
de garantia pela Companhia às operações de swap a serem realizadas pelo FIA 
Bergen, por meio de alienação fiduciária de ativos de sua propriedade, não po-
dendo uma ou mais operações em conjunto, na data da realização da operação, 
excederem o valor nocional total de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de 
reais); e (ii) autorizar a Diretoria a celebrar instrumento(s) de alienação fiduciária 
e/ou outros necessários ao cumprimento integral das obrigações previstas nos 
respectivos instrumentos relativos às operações de swap a serem realizadas pelo 
FIA Bergen. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos 
os conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 31 de maio de 2021. Sergio Alberto 
Monteiro de Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária. 
Arquivado na JUCERJA em 08/06/2021 sob o nº 00004080165.

PIRAMIDAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 32.204.893/0001-83 - NIRE 33300024794

Ata da Assembléia Geral Ordinária. Data: Aos 20 dias do mês de abril de 2021. 
Hora: Às 15 horas em primeira convocação. Local: Na sede social à Rodovia 
Washington Luiz, 6.000 – parte, sala 2, em Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social e 
com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no “Livro de 
Presença”. Direção dos Trabalhos: Por aclamação assumiu a Presidência dos 
trabalhos o senhor Henrique Osorio de Albuquerque Santos, que foi secretariado 
pela Sra. Luciana Duarte de Albuquerque Santos. Convocação: Os Acionistas 
foram convocados por cartas protocoladas. Deliberações: Seguindo a Ordem 
do Dia, do Edital de Convocação e após o Sr. Presidente apresentar e colocar 
em discussão e votação todos os assuntos a serem tratados, as proposições 
foram aprovadas por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, 
conforme segue: 1 - Em Assembléia Geral Ordinária: 1.1. Aprovada a prestação 
de contas da Diretoria, o Balanço Geral encerrado em 31/12/2020, Demonstração 
Consolidada do Resultado, Demonstrações dos Fluxos de Caixa pelo Método 
Indireto, Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, publicadas no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 01 de abril de 2021, parte V, na 
página 1, e no jornal Diário Comercial, edição de 01 de abril de 2021, na página 
5. Aprovado o Resultado do exercício, no valor de R$1.751.907,01 (hum milhão, 
setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e sete reais e um centavo) e sua 
destinação, como segue: Para a conta de “Reserva Legal”, a importância de 
R$87.595,35 (oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco 
centavos), que corresponde a 5% (cinco por cento) retirando-se este valor da 
conta “Reserva de Lucros”, para onde foi transferido o valor do “Lucro Líquido” 
atendendo às determinações vigentes, e que ficará, a conta “Reserva Legal”, com 
o saldo de R$1.650.463,46 (hum milhão, seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos 
e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), restando na conta “Reserva 
de Lucros”, o valor de R$16.176.198,80 (dezesseis milhões, cento e setenta e seis 
mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), que representa o Lucro Líquido 
menos o valor destinado a Reserva Legal. 1.2. Aprovada a proposta da Diretoria 
para distribuição de Dividendos aos Acionistas no valor de R$1.500.000,00 (hum 
milhão e quinhentos mil reais), na proporção das ações já possuídas, transferindo-
se este valor para a conta “Dividendos a Pagar” à débito da conta “Reserva 
de Lucros”, restando nesta o valor de R$14.676.198,80 (quatorze milhões, 
seiscentos e setenta e seis mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos.  
1.3. Foram aprovadas e ratificadas todas as deliberações tomadas pelos Acionistas 
na Assembleia Geral Ordinária. 1.4. Em assuntos gerais, foi aprovada a lavratura 
e publicação desta Ata de forma sumária, conforme faculta a Lei. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar e como ninguém desejasse fazer uso da palavra o 
Sr. Presidente encerrou os trabalhos, suspendendo a sessão até a lavratura 
desta Ata que, após aprovada, foi por todos assinada. Duque de Caxias, 20 de 
abril de 2021. Assinaturas: Henrique Osorio de Albuquerque Santos-Presidente, 
Madeline Duarte de Albuquerque Santos, Luciana Duarte de Albuquerque Santos, 
Carla de Albuquerque Santos Studart. A presente é cópia fiel do original transcrito 
em Livros Próprios. Duque de Caxias, 20 de abril de 2021. Luciana Duarte de 
Albuquerque Santos - Secretária. Jucerja nº 4078563, em 04/06/2021. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria
 e Gerenciamento de Projetos Ltda – ME

CNPJ 01.078.426/0001-20
Edital de Convocação – Reunião Geral Extraordinária de Sócios

Convido os sócios da Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenciamento 
de Projetos Ltda – ME (“Sociedade”) para a Reunião Geral Extraordinária de Sócios 
que se realizará na Rua Alvaro Alvim n.º 24, sala 803, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 
com possibilidade de acesso remoto por “https://us02web.zoom.us/j/89846352275?
pwd=NXQ0b1lWOHhPWDl2SWxFWFVIOWV4UT09”, no dia 21 de junho de 2021, 
com primeira chamada às 15:00 e segunda chamada às 15:30, para deliberações 
sobre a seguinte Pauta: a) Cessão e transferência da totalidade das quotas da sócia  
Nayara Vasconcelos Gevú, (CPF n.º 137.198.767-05), que se retira da Sociedade, 
para Tulio Araujo Mota (CPF n.º 043.517.746-06), que passa a integrar o quadro de 
sócios da Sociedade; b) Cessão e transferência da totalidade das quotas da sócia 
Maria Lygia Alves de Niemeyer, (CPF n.º 384.008.047-91), que se retira da Sociedade, 
para Wagner Vils Ribeiro dos Santos (CPF n.º 055.136.327-48) e Alessandra Lucas 
dos Santos Nunes (CPF n.º 055.349.347-78), que passam a integrar o quadro de 
sócios da Sociedade; c) Exclusão da sócia retirante Maria Lygia Alves de Niemeyer, 
(CPF n.º 384.008.047-91) do quadro de responsáveis técnicos da Sociedade 
perante o CAU–RJ; d) Alterar objeto social da Sociedade para incluir atividades 
de regularização fundiária, trabalho social, assessoria em gestão e levantamento 
topográfico; e e) Inclusão da possibilidade de exclusão por justa causa de sócio que 
cometa atos de inegável gravidade, nos termos do art. 1.085 do Código Civil.

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2021.
Carlos Fernando de Souza Leão Andrade - Sócio-administrador

JUÍZO DE DIREITO DA 46ª VARA CÍVEL DA CAPITAL EDITAL de 1º
e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos autos da Ação de
COBRANÇA, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITABUNA
em face de  MARINA GOMES DE CARVALHO, processo nº 0478424-
61.2015.8.19.0001, na forma abaixo: A Drª ANA PAULA PONTES
CARDOSO, Juíza da Vara acima, FAZ SABER por este Edital com
prazo de 5 dias, a todos os interessados especialmente a MARINA
GOMES DE CARVALHO, que em 21/06/21, às 13:00 hs., no site do
leiloeiro www.britesleiloeiro.com.br, o Leiloeiro ANTÔNIO CLÁUDIO
BRITES, venderá de forma eletrônica (on-line) por valor igual ou
superior a 70% da avaliação conforme determinado à fl. (366), e
não havendo licitantes no dia 24/06/21, no mesmo local e hora, a
quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do CPC, o
imóvel registrado no 11º RGI, matrículas nº73.431, Rua Barão de
Itapagipe nº 386 – apto 303 - Freguesia do Engenho Velho (Tijuca/
RJ), avaliado às fls. 476 a 477 em 23/08/2020, por R$ 300.000,00.
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no
site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do
CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação,
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido
este, outro na íntegra estará afixado no local de costume e na
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente do Leilão
Público, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça,
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do CPC.
Dado e passado nesta cidade, em 01/06/21. Eu Gisele Fernandes
Magalhães Albuquerque, Chefe de serventia, o fiz datilografar e
subscrevo. Drª ANA PAULA PONTES CARDOSO, Juíza de Direito.

Ministério da Saúde viu Coronavac 
como um ‘cemitério de vacinas’
Secretário na CPI: compra de cloroquina era para tratar malária 

Ao depor na Comis-
são Parlamentar de 
Inquérito da Pan-

demia, nesta quarta-feira, o 
ex-secretário do Ministério 
da Saúde, Élcio Franco, mi-
nimizou a recusa inicial do 
governo em adquirir vaci-
nas e de defender o trata-
mento precoce. Segundo 
ele, a recusa em comprar a 
Coronavac em julho do ano 
passado ocorreu devido a 
“incertezas” no desenvolvi-
mento da vacina, chegando 
a afirmar ao relator da CPI, 
Renan Calheiros (MDB-
AL), que houve um receio 
de que o imunizante termi-
nasse em um “cemitério de 
vacinas”.

O ex-secretário e coro-
nel, braço direito na admi-
nistração do general da ativa 
Eduardo Pazuello como mi-
nistro da Saúde, disse que a 
cloroquina, comprada em 

2020, foi para tratar malária, 
e não como tratamento pre-
coce nos casos de Covid-19. 
Sobre o episódio em que o 
presidente Jair Bolsonaro dis-
se ter ordenado a Pazuello o 
cancelamento da compra da 
Coronavac, o ex-secretário 
declarou que “não houve 
cancelamento, as vacinas se-
riam adquiridas desde que 
aprovadas pela Anvisa”.

O ex-secretário defen-
deu o tratamento precoce, 
afirmando que este é “a 
melhor medida preventiva 
para qualquer morbidade”. 
Não levando em conside-
ração  o fato de que esse 
tratamento é amplamente 
criticado entre especialistas, 
disse que “nós partimos pa-
ra o diagnóstico precoce em 
qualquer situação médica”, 
passando para os médicos a 
responsabilidade a prescri-
ção dos medicamentos.

A senadora Eliziane Ga-
ma (Cidadania-MA) per-
guntou se Franco adotou o 
tratamento precoce após ele 
próprio ter sido infectado 
pelo coronavírus. “O médico 
me recomendou e eu tomei 
hidroxicloroquina na fase vi-
ral”, afirmou. Ele disse que 
foi medicado com ivermec-
tina, anticoagulantes e dexa-
metasona injetável.

Ao responder para o re-
lator Renan Calheiros se 
manteve contato com in-
tegrantes do suposto “ga-
binete paralelo”. Franco 
disse que se lembra de ter 
se encontrado uma ou du-
as vezes no ministério com 
a médica Nise Yamaguchi, 
oncologista que também 
defende o tratamento pre-
coce, que teria participado 
do grupo que aconselhou o 
presidente Jair Bolsonaro.

O ex-secretário disse que 

também teve contato com o 
empresário Carlos Wizard, 
que teria passado um mês 
despachando em Brasília 
sem ter qualquer cargo no 
governo federal. O encon-
tro com Wizard teria sido 
para tratar de vacinas, uma 
vez que ele estaria procu-
rando dados para vacinar 
seus funcionários.

Confirmou, também, ter 
mantido contato com o de-
putado federal Osmar Terra, 
acusado de ser um dos orga-
nizadores do tal “gabinete das 
sombras”, mas somente para 
tratar de emendas parlamen-
tares. O nome de Terra esta-
va entre os convocados nesta 
quarta-feira para prestar de-
poimento à CPI nas próximas 
semanas. A exemplo do ge-
neral Pazuello, o coronel Écio 
Franco recebeu um cargo no 
Palácio do Planalto: assessor 
especial da Casa Civil

Energia elétrica começa a dar choque na inflação
A inflação oficial, medida 

pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), ficou em 0,83% em 
maio deste ano. A taxa é su-
perior ao 0,31% de abril e a 
maior para um mês de maio 
desde 1996 (1,22%), segun-
do dados divulgados nesta 
quarta-feira pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O IPCA 
acumula taxas de 3,22% no 
ano e 8,06% em 12 meses.

Os nove grupos de pro-

dutos e serviços pesquisa-
dos apresentaram inflação 
em maio, com destaque para 
habitação (1,78%) e trans-
portes (1,15%). Os itens que 
mais influenciaram esses 
grupos foram energia elétri-
ca (5,37%), que passou para 
a bandeira tarifária vermelha 
patamar 1 no mês, e gasolina 
(2,87%). Outros grupos com 
taxa de inflação importantes 
foram saúde e cuidados pes-
soais (0,76%), alimentação e 
bebidas (0,44%) e artigos de 

residência (1,25%). Os de-
mais grupos variaram entre 
0,06% (educação) e 0,92% 
(vestuário).

Para Felipe Sichel, estra-
tegista-chefe do Banco Di-
gital Modalmais, “o IPCA 
do mês é preocupante na 
medida em que o câmbio 
recuou 9,6% do início de 
abril até o final de maio, 
mesmo assim a inflação de 
bens industriais continua 
pressionada. Os repasses 
aos consumidores dos bens 

industriais parece que conti-
nuará acontecendo uma vez 
que o IPA-M de produtos 
industriais estava próximo 
de 40% no acumulado de 
12 meses. A volta do auxílio 
emergencial em abril e a re-
abertura da economia tam-
bém podem pressionar a in-
flação de serviços. Estamos 
revisando nossa trajetória 
de Selic para os próximos 
meses e essa será divulga-
da no nosso pré-Copom ao 
longo da semana.”
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Leilão do Santander  
com 259 imóveis

O banco Santander promove leilão (santanderimo-
veis.com.br) com 259 imóveis em todo o país. 
O lance inicial é de R$ 23,1 mil, condicionados 

a aprovação do vendedor. O leilão do Santander será reali-
zado no dia 21 de julho, às 10h. O Super Feirão Santander 
possibilitará financiamento de até 80% do imóvel em até 
420 meses. O evento conta com taxa reduzida para 6,99% 
ao ano mais taxa referencial (TR). Os débitos de IPTU e 
condomínio serão quitados até a data do leilão. Como be-
nefício, o leilão possui desocupação em todas as capitais do 
Brasil ou pagamento das custas cartorárias.

Andar inteiro no Centro do Rio

Fabiano Ayupp (fabianoayuppleiloeiro.com.br) está di-
vulgando leilão do 15º pavimento do Edifício Rio, situado 
na Avenida Almirante Barroso, número 2, que além de de-
pendências e instalações necessárias, é construído de hall 
de elevadores e escada, passagem, 6 salas, sendo 3 de frente 
e 3 de fundos, 4 vestíbulos, 2 varandas e 2 grupos sani-
tários, e a correspondente fração de 1/20 do terreno, na 
freguesia de São José.

O terreno mede em sua totalidade 11,20m de frente; 
21,05m pelo lado direito; 19,66m pelo lado esquerdo; e, 
10,90m nos fundos; confrontando à frente com a Avenida 
Almirante Barroso, por onde foi numerada e coletado o 
imóvel, pelo lado direito com o prédio número 47, da Rua 
Treze de Maio, pelo lado esquerdo com o prédio número 
118, da Rua Senador Dantas, e nos fundos com uma área 
pertencente ao antigo Estado da Guanabara. Avaliação: R$ 
1.250.734,18. Leilão em 16 de junho.

Cobertura duplex na Tijuca

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) promove leilão de co-
bertura duplex 264m² c/4 vagas na Rua Pinto Guedes, 57/801, 
Tijuca/RJ. O edifício possui portaria 24 horas, durante a sema-
na, grade, interfone, 2 elevadores, 3 apartamentos por andar, 
sendo 8 andares; possui uma área comum, play, salão de festas, 
churrasqueira, quadra de esportes e piscina.

O apartamento é composto por sala de piso de tábua 
corrida e paredes pintadas; cozinha com chão e paredes 
azulejadas; área de serviço; dependência de empregada 
com piso frio; banheiro da área com piso frio; varanda de 
frente para a rua, chão com piso e parede pintada, teto em 
madeira; 2 quartos com piso frio. No 2º andar: sala, chão 
com piso frio branco, cozinha americana, banheiro com 
azulejos chão e paredes, quarto com chão de piso frio, va-
randão com chão de placas de cimento, parede com chapis-
co, frente para rua, vista livre. Avaliação: R$ 1.732.916,31. 
Leilão em andamento.

Casa em Jacarepaguá em destaque

Fabíola Porto Portella (portellaleiloes.com.br) anuncia 
leilão de casa em Jacarepaguá. Construção moderna, com 
dois pavimentos, mais o térreo e o sótão, de ocupação resi-
dencial em alvenaria, com a fachada revestida de argamassa 
e pintura. Condomínio de casas com guarita e ruas asfalta-
das.

No térreo tem garagem coberta com piso de cerâmica. 
Subindo por uma escada de pedras chega-se a uma grande 
área, com jardins e caminhos em pedra, onde tem uma pis-
cina de cerâmica com aproximadamente 4 x 8 metros, ao 
fundo um espaço com churrasqueira e bar, coberto com 
telhas de cerâmica.

No 1º piso é composta de 1 varanda, 1 salão com 3 
ambientes (piso de cerâmica); 1 lavabo; 1 adega; 1 copa-
-cozinha (azulejada até o teto); 1 despensa; dependências 
completas de empregada; área de serviço com lavanderia 
e 1 canil.

No 2º piso dispõe de 5 varandas (uma para cada dormi-
tório); 4 quartos; 1 suíte (piso de tábua corrida) e no sótão 
tem um espaço para caixas d’água e 1 banheiro. As portas 
social e de serviço, bem como as janelas, são em madeira. O 
imóvel encontra-se em bom estado de conservação. Lance 
inicial de R$ 2.361.412,18. Leilão em 17 de junho, às 13h.

NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.084.220/0001-76 - NIRE 35.3.0033455-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2021 
Data, Horário e Local: Em 15 de abril de 2021, às 13:00 horas, na sede da Numeral 80 Participações S.A. (“Companhia” ou 
“Num 80”), localizada na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), 
Itaim Bibi, CEP 04534-011, permitida a participação através de plataforma digital de videoconferência, na forma do artigo 12, 
§4°, do Estatuto Social. Convocação: Conforme convocação enviada por e-mail aos membros do Conselho de Administração 
no dia 09 de abril de 2021. Presenças: Presentes os Conselheiros: Verônica Valente Dantas, Maria Amalia Delfim de Melo 
Coutrim, Eduardo de Britto Pereira Azevedo. Mesa Diretora: Sra. Verônica Valente Dantas, Presidente e o Sr. Antonio Carlos 
Duarte Sepúlveda, Secretário. Ordem do Dia: O Presidente procedeu à leitura da Ordem do Dia, a saber: 1. Tomar 
conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a março de 2021; e 2. Deliberar, nos termos do 
disposto no artigo 19, alínea C, do Estatuto Social da Numeral 80, sobre a nomeação dos procuradores da Companhia pelo 
prazo de 1 (um) ano, a contar do vencimento do instrumento de mandato vigente. Apreciações e deliberações: Passando-se 
à apreciação dos itens constantes da ordem do dia os Conselheiros, por unanimidade dos presentes: 1. Tomaram conhecimento 
das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a março de 2021; 2. Aprovaram, nos termos do disposto no artigo 
19, alínea C, do estatuto social da Companhia a nomeação dos procuradores abaixo pelo prazo de 1 (um) ano a contar do 
vencimento do instrumento de mandato vigente, para darem cumprimento e executarem os mandatos que lhes forem 
outorgados em nome da Companhia: Grupo I: a) Márcio José Cristiano, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, 
portador da cédula de identidade RG nº 18.864.867-7-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 167.808.588-03; e b) Renan Massao 
Vilela, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 34.480.788-5-SSP-SP, inscrito 
no CPF/MF sob nº 326.158.518-88, ambos com escritório profissional localizado na Avenida Santos Dumont, s/nº, 
Conceiçãozinha, Distrito de Vicente de Carvalho, Município de Guarujá, São Paulo, SP, CEP 11460-970. Grupo II: a) Marcelo 
Redoschi de Carvalho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 
nº 13.736.916-5-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 119.109.938-59; b) Marco Antonio de Oliveira, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 8.282.001-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob 
nº 505.442.927-15; e c) Ricardo Abbruzzini Filho, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade 
RG nº 13.998.595-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 057.643.098-67, todos com escritório profissional localizado na Avenida 
Santos Dumont, s/nº, Conceiçãozinha, Distrito de Vicente de Carvalho, Município de Guarujá, São Paulo, SP, CEP 11460-970. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, quando foi lavrada a presente ata. 
Presentes: Mesa: Verônica Valente Dantas - Presidente, Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Secretário. Conselheiros: 
Verônica Valente Dantas, Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Eduardo de Britto Pereira Azevedo. A ata é cópia fiel daquela 
lavrada no livro próprio. São Paulo, 15 de abril de 2021. Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Secretário. JUCESP nº 
254.713/21-0 em 31/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Envio de dinheiro à sociedade 
empresarial no exterior tem alta de 43%

Levantamento feito 
pela Remessa Onli-
ne, plataforma onli-

ne brasileira de remessas in-
ternacionais, analisou mais 
de 340 mil transferências 
internacionais, realizadas 
em 2020 e 2021, entre os 
meses de janeiro e maio, em 
suas bases de dados, para 
avaliar o impacto da varia-
ção cambial e da pandemia 
nas operações que envol-
vem envio de dinheiro para 
o exterior. Uma das conclu-
sões do estudo é que uma 
das naturezas que registrou 
alta expressiva no valor mé-
dio das transferências foi o 

envio destinado à socieda-
de empresarial, com alta de 
43,37%.

A variação cambial ele-
vou o valor médio enviado 
para a manutenção de re-
sidente e para investimen-
to, em 12,24% e 12,29% 
respectivamente. Já os 
pagamentos referentes a 
aquisição de mercadorias 
(62,33%), pagamento de 
aluguéis (37,75%) e por ser-
viços (28,02%) aumentaram 
significativamente.

De acordo com Alexan-
dre Liuzzi, diretor de estra-
tégia da Remessa Online, o 
comportamento está den-

tro do esperado devido à 
forte variação cambial em 
um curto período de tem-
po. O dólar comercial que 
fechou janeiro de 2020 va-
lendo R$ 4,2695, chegou 
no início da pandemia a 
quase R$ 6 e só recente-
mente passou a dar sinais 
claros de uma acomodação 
por volta de R$ 5.

“Apesar da instabilidade 
e das incertezas provocadas 
pela pandemia, o volume 
de transferências interna-
cionais permanece em for-
te crescimento. Uma clara 
indicação de que as classes 
A e B brasileiras estão mais 

internacionalizadas”, expli-
ca Liuzzi.

Já o gasto médio do bra-
sileiro com educação no ex-
terior sofreu a maior queda 
percentual entre as princi-
pais naturezas de operações 
de transferências interna-
cionais realizadas por pes-
soas físicas.

Além das despesas com 
educação, com recuo de 
13,27% no valor médio 
das operações, recuaram 
o envio de dinheiro para 
disponibilidade no exterior 
(-11,42%) e os gastos com 
manutenção de familiares 
em outros países (-4,4%).

Setores de varejo online, farma e alimentar 
iniciam retomada de crescimento

A KPMG realizou 
uma pesquisa ana-
lisando quatro pos-

síveis padrões de retomada 
dos 40 principais setores da 
economia brasileira, após 
um ano do início da pande-
mia da covid-19. Segundo o 
estudo, o setor de varejo - 
especialmente nos segmen-
tos online, farma e alimentar 
- está no processo de cres-
cimento, em que as empre-
sas que atravessam o atual 
momento ganham fôlego 
com o comportamento do 
consumidor, favoravelmente 
alterado durante a crise.

Entre os principais de-
safios para o segmento 
apontados pelo relatório, as 
medidas de restrição de cir-
culação ainda vigentes trans-
formaram profundamente 
os hábitos dos consumido-
res, que seguem preocupa-
dos com segurança. Com 
isso, o varejo online ganhou 
protagonismo e tornou-se 
alternativa ao fechamento 
das lojas. Também por essa 
razão, tornou-se fundamen-
tal reavaliar os meios tradi-
cionais e consolidar novos 
modelos de omnichannel 
(estratégia entre canais que 
pode melhorar a experiência 
do usuário).

“A pesquisa apontou que 
o consumo de artigos es-
senciais permanece em alta, 
enquanto o comércio digital 
surge como solução para a 
continuidade dos negócios 
Nesse cenário, o e-com-
merce consolidou-se como 
resposta ao fechamento das 
lojas, sendo que muitos co-
merciantes incorporaram 

o canal digital em definiti-
vo”, analisa o sócio líder do 
segmento de varejo e líder 
de Clientes & Mercados 
da KPMG para as Regiões 
Norte e Nordeste, Paulo Fe-
rezin.

Com relação às tendên-
cias para o setor de varejo, o 
relatório apontou que plane-
jamentos plurianuais devem 
incorporar modelos mais 
flexíveis e de curto prazo. 
Decisões operacionais de-
verão ser mais direcionadas 
e embasadas por análise de 
dados em tempo real, com 
uso de inteligência artificial. 
O relatório indica mais al-
guns tópicos prioritários:

Modelo De Negócios: 
Marcas precisam demons-
trar propósito, sustentabili-
dade, engajamento social e 
preocupação/cuidado com 
o cliente. Examinar novos 
modelos de negócios, estra-
tégias de canais, contratos 
de trabalho e parcerias exis-
tentes. Uma parcela das lojas 
não serão mais reabertas e 
o foco do segmento estará 
nos canais digitais. Amplia-
ção das lojas inteligentes 
(prateleira virtual, redução 
de espaço físico, cauda lon-
ga somente online, provador 
virtual);

Modelo Operacional: 
Maior sinergia entre fabri-
cante e varejo: Repensar o 
“custo de fazer negócios”, 
com automação de proces-
sos por meio de RPA (au-
tomação) e IA (Inteligên-
cia Artificial). Os varejistas 
precisam reconhecer que 
as formas convencionais de 
corte de custos não serão su-

ficientes e precisarão ir além 
para retornar à lucratividade. 
Será fundamental entender e 
modelar a demanda em cada 
um dos canais, balanceando 
o cronograma de reabertura 
de lojas físicas com o avanço 
do comercio digital. As lojas 
devem passar por alteração 
de layout e controle de flu-
xo, para evitar aglomerações;

Mudanças De Hábitos 
Dos Consumidores: Por 
um bom tempo as intera-
ções pessoais não serão 
mais as mesmas. Os con-
sumidores não se sentirão 
confortáveis em retornar 
rapidamente para lojas fí-
sicas nem para locais com 
aglomerações, os canais di-
gitais seguirão em alta, im-
pulsionados por conteúdo 
de qualidade, influenciado-
res e promoções. Varejo de 
pouco contato cai no gosto 
do consumidor.

Estratégia Lean: O vare-
jo demanda muita inovação, 
seja em seu canal digital, seja 
na preparação das lojas para 
o conceito do Varejo Seguro. 
Soluções de rápida imple-
mentação são a tendência.

Colaboradores: Equipe 
de back office deve ter retor-
no gradual, mantendo parte 
do trabalho em modalidade 
híbrida. O vendedor digita-
lizado, potencializado por 
tecnologia digital, passará a 
atuar nas lojas, mantendo a 
segurança e o cuidado ne-
cessário.

Estrutura De Capital: Re-
visão dos portfólios de lo-
jas, categorias e sortimento, 
preservando resultados de 
curto prazo e caixa. Forta-

lecimento da estrutura de 
capital e ampliação do CA-
PEX voltado à transfor-
mação dos negócios para a 
“Nova Realidade”;

Gestão De Riscos: Forta-
lecer e/ou implementar uma 
política de gestão de riscos, 
Governança e Gestão ESG, 
que permitam à companhia 
enfrentar cenários de crise 
antes vistos como impossí-
vel ou improvável.

O relatório da KPMG 
traz informações relevantes 
e um balanço sobre como as 
empresas vêm respondendo 
aos desdobramentos desde 
o início da crise, indicando 
quatro padrões de retomada 
para os setores. De acordo 
com a pesquisa, podem ser 
consideradas em processo 
de crescimento, as empresas 
que escalam o pós covid-19 
com o comportamento do 
consumidor favoravelmente 
alterado durante a crise. Já 
no retorno ao normal, essas 
organizações são vistas co-
mo essenciais. No terceiro 
estágio intitulado no relató-
rio como “transformar para 
emergir” estão as empresas 
que se recuperarão, mas ao 
longo de um caminho pro-
longado, exigindo reser-
vas de capital para resistir e 
transformar modelos ope-
racionais e de negócio. Por 
fim, em reiniciar, essas orga-
nizações lutam para se recu-
perar da covid-19 devido à 
demanda permanentemente 
reduzida por ofertas, capi-
tal insuficiente para evitar 
recessão prolongada ou má 
execução da transformação 
digital.
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BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

Companhia de Capital Aberto
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2021, às 10:00 horas, 
na sede da Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”), localizada no Município 
e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Ouro Preto, 5, 10º andar, 
Botafogo. Registre-se que as Assembleias ocorreram de forma exclusiva-
mente digital por meio de sistema eletrônico de participação, conforme fa-
cultado pelo art. 21-C da Instrução Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 
nº 481/09, sem prejuízo do voto a distância disposto no art. 21-B da referida 
instrução. 2. Convocação: Edital de convocação publicado nas edições dos 
dias 30 e 31 de março de 2021 e 01 de abril de 2021, às fls 100, 157, 69 do 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, e do jornal Monitor Mercantil, às 
fls. 4, 9 e 5, respectivamente. 3. Presença: Presentes acionistas titulares de 
36.568.314 ações representativas de 40,23% do capital social com direito de 
voto da Companhia, conforme assinaturas constantes no livro de Presença 
dos Acionistas e boletins de voto a distância válidos, recebidos nos termos 
da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Presen-
tes, ainda, o Sr. Rodin Spielmann de Sá, Diretor Financeiro e de Relações 
com Investidores da Companhia, e o Sr. Henrique Machado representante 
da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. 4. Composição da 
Mesa: Presidente: Sr. Rodin Spielmann de Sá. Secretário: Atademes Branco 
Pereira, por designação do Presidente da Assembleia Geral de Acionistas, 
tudo conforme os termos do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. 5. 
Ordem do Dia da Assembleia Extraordinária: Os acionistas foram con-
vocados para deliberar sobre o seguinte: alterar o art. 5º Estatuto Social da 
Companhia de modo a refletir o aumento de capital dentro do capital autori-
zado aprovado em reunião do Conselho de Administração de 8 de fevereiro 
de 2021. Ordem do Dia da Assembleia Ordinária: Os acionistas foram 
convocados para deliberar sobre o seguinte: 1 - deliberar sobre o relatório 
da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das notas explicativas 
e do parecer dos auditores independentes; 2 - deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 
e 3 - fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o 
exercício de 2021. 6. Deliberações em Assembleia Extraordinária: Foram 
tomadas a seguintes deliberações, consignando-se o atingimento do quó-
rum legal para a alteração do Estatuto Social. 6.1 Por 36.499.114 votos fa-
voráveis, nenhum voto contrário e 69.200 abstenções, fica aprovada a alte-
ração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia de modo a refletir 
o aumento de capital decorrente da Oferta Pública de Distribuição Primária 
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia, registrada 
perante a Comissão de Valores Mobiliários em março de 2021, o qual passa 
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social da Compa-
nhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.277.508.722,55 (um 
bilhão, duzentos e setenta e sete milhões, quinhentos e oito mil, setecentos 
e vinte e dois reais, cinquenta e cinco centavos), dividido em 90.909.092 
(noventa milhões, novecentas e nove mil e noventa e duas) ações, todas 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.” 7. Deliberações 
em Assembleia Ordinária: Iniciados os trabalhos, o presidente da mesa 
realizou a leitura do mapa de votação sintético consolidando os votos válidos 
proferidos a distância, o qual permaneceu à disposição para consulta dos 
acionistas presentes, nos termos do parágrafo 4º do artigo 21-W da Instru-
ção CVM nº 481/09, havendo sido (i) dispensada a leitura dos documentos 
relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral; (ii) 
aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com 
a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 
2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; e (iii) aprovado que as declarações de 
voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, 
recebidos e autenticados pelo secretário da mesa e ficarão arquivados na 
sede da Companhia, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 130 
da Lei nº 6.404/76. Em seguida, foram tomadas as seguintes deliberações: 
7.1 Após exame e discussão sobre a matéria, por unanimidade dos votos, 
tendo sido computados 960.752 votos favoráveis, nenhum voto contrário 
e 35.607.562 abstenções ou impedimentos legais, foram aprovados, sem 
ressalvas, as contas e o relatório da administração, bem como as demons-
trações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas de suas notas explicativas, os 
quais, juntamente com o relatório dos auditores independentes da Compa-
nhia e o relatório do Comitê de Auditoria correspondentes, foram publicados, 
em 30 de março de 2021, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, às 
fls. 25 a 28, e no jornal Monitor Mercantil, às fls. 30 a 33. Registra-se que 
tais documentos se encontram à disposição dos acionistas presentes, e as 
referidas publicações serão arquivadas na Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro juntamente com esta ata. 7.2 Por unanimidade dos votos, 
tendo sido computados 36.499.114 votos favoráveis, nenhum voto contrário 
e 69.200 abstenções, foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 indicada no relatório da admi-
nistração antes mencionado e na Proposta da Administração disponibilizada 
aos acionistas, ratificando-se a distribuição de dividendos no montante de 
R$ 21.932.404,93, na forma de dividendos intermediários, os quais foram 
declarados na Ata de Deliberação da Sócia da Bemobi Mídia e Entreteni-
mento Ltda. (denominação e forma anterior da Companhia), realizada em 
14 de agosto de 2020, e pagos em 26 de abril de 2021. 7.3 Após exame e 
discussão sobre a matéria, por maioria dos votos, tendo sido computados 
36.499.114 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 69.200 abstenções, 
foi fixada a remuneração global dos administradores da Companhia para o 
exercício de 2021 no valor de até R$ 6.950.000,00, cabendo ao Conselho 
de Administração a distribuição individual do referido valor nos termos do 
estatuto social da Companhia. 7.4 Registre-se que acionistas, detentores de 
0,4% das ações com direito a voto de emissão da Companhia, solicitaram 
a instalação do Conselho Fiscal da Companhia. Não tendo sido alcançado 
o quórum de solicitação necessário para a instalação do Conselho Fiscal, 
conforme o artigo 2º da Instrução CVM nº 324/00, o mesmo não foi instalado. 
7.5 Ato seguinte, foi suspensa a assembleia para a lavratura da ata. Encer-
ramento: Retomando-se os trabalhos e nada mais havendo a ser tratado, 
a presente ata foi lida, conferida e achada conforme, sendo assinada pelo 
presidente e pelo secretário da mesa, assim como pelos acionistas presen-
tes, sendo autorizada sua publicação com a omissão das assinaturas dos 
acionistas, conforme facultado pela Lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 30 de abril 
de 2021. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro 
próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário. Junta Comercial do Esta-
do do Rio de Janeiro - Certifico o arquivamento em 10/05/2021 sob o nº 
00004063550. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF - nº 08.914.167/0001-70 - NIRE nº 33.3.0028268-8

ATA DA AGO E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05/05/2021.
Hora e Local: às 14h, por meio digital. Quorum: Acionistas que representam 100% 
do Capital Social com direito a voto. Convocação: Convocações no Monitor Mercantil 
e no DORJ nos dias 21, 22 e 23/04/2021. Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício de 2021 publicadas no Monitor Mercantil no dia 01/05/2021 no e no DORJ 
no dia 3/05/2021. Mesa: Mauro Koogan Lorch, Presidente; Francisco Bilac Moreira 
Pinto Filho, Secretário. Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020; 2) Eleger os membros do Conselho de Administração da 
Cia. e respectivos suplentes; 3) Fixar a remuneração dos membros da Administração 
(Conselho de Administração e da Diretoria) da Cia.; 4) Possibilidade de recompra de 
ações pela própria Cia.; 5) Exposição sobre a situação do mercado e 6) Outros 
assuntos de interesse geral. Documentos Lidos e Autenticados Pela Mesa: 
Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício 
social encerrado em 31/12/2020, com convocação para esta assembleia no Monitor 
Mercantil e no DORJ nos dias 21, 22 e 23/04/2021 e Demonstrações Financeiras 
publicadas no Monitor Mercantil do dia 1º. de maio e no DORJ no dia 3/05/2021. 
Deliberações: As deliberações foram tomadas por maioria de votos, com a abstenção 
dos legalmente impedidos: foi aprovada a lavratura da presente ata conjunta da AGO 
e da AGE na forma sumária, como faculta o §1º do Art. 130, da Lei 6.404/76, e 
alterações posteriores (“LSA”). Deliberações em AGO: (1) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020. (a) Conforme proposta do 
Conselho de Administração foram examinadas, discutidas e aprovadas as contas da 
Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Cia. relativas ao exercício encerrado 
em 31/12/2020; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 
2020. Pediu a palavra o Sr. Silvio Araujo para que fosse esclarecido a composição da 
Reserva Especial. Pediu a palavra o Sr. Rafael Payá que expôs: verificando as 
Demonstrações Financeiras devidamente auditadas e apresentadas nesta 
Assembleia, as quais apuraram um lucro líquido de R$11.910 mil no exercício de 
2020, o que corresponde a um crescimento na ordem de 250% em relação ao 
exercício anterior; diante da informação de que a Cia. quitou antecipadamente o 
financiamento junto ao BNDES e, em face do Programa de Recompra de Ações, que 
corrobora na conclusão de que a empresa passa por uma saudável situação 
financeira; e, com base nos Art.s 13 V e 27 II do Estatuto Social do GEN, bem como 
dos Art.s 117 §1º e 202 §1º e §5º da Lei 6404 (Lei das SA); VOTO pelo início imediato 
do pagamento dos dividendos referentes ao exercício de 2020 e do pagamento 
daqueles dividendos que foram retidos nos exercícios anteriores, reivindicando que 
sua totalidade seja paga até o final do presente exercício. O Sr. Rui Mateus dos 
Santos, o Sr. Silvio Araújo e o Sr. André Araújo Silva votaram no mesmo sentido do  
Sr. Rafael Payá. O Sr. Vauledir Ribeiro Santos votou pela distribuição do dividendo 
obrigatório e foi acompanhando pelos demais acionistas. A proposta do Conselho de 
Administração é de não distribuir o dividendo mínimo obrigatório, em razão de ainda 
estarmos vivendo a pandemia, todavia, atendendo a maioria dos acionistas, decidiu-
se pela distribuição do dividendo obrigatório de 30% do lucro do exercício, 
correspondente a R$3.573.099,04, assim o saldo do lucro de R$8.337.231,11 será 
destinado a Reserva Especial de Lucros; (2) Eleger os membros do Conselho de 
Administração da Cia. e respectivos suplentes. Para o Conselho de Administração 
foram eleitos os seguintes conselheiros: (i) o Sr. Mauro Koogan Lorch, brasileiro, 
casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 3754594-IFP, CPF/MF nº 
543.706.477-20, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) o Sr. Carlos 
Lorch, brasileiro, casado, editor, portador da Carteira de Identidade nº 03754595-1-
IFP e CPF/MF nº 549.960.157-72 como Vice-Presidente do Conselho de 
Administração; e, como conselheiros, (iii) a Sra. Isa Koogan Breitman, brasileira, 
viúva, psicopedagoga, portadora da carteira de identidade nº 01743661-9-IFP-RJ, 
inscrita no CPF/MF nº 029.138.377-78; (iv) o Sr. André Koogan Breitman, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04.248.601-9, emitida pela 
SSP/RJ/DETRAN, CPF/MF nº 786.756.697-04 e (v) Ana Luzia Zincone, brasileira, 
casada, empresária, portadora da carteira de identidade de nº 05833509-2, expedida 
pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF nº 892.682.107-20. Após a eleição dos 
membros do Conselho de Administração da Cia., foram reeleitos os seguintes 
suplentes: (i) a Sra. Geny Koogan Lorch, brasileira, viúva, do lar, portador da 
carteira de identidade nº 01270042-3 (IFP/RJ), CPF/MF nº 006.004.827-15, como 
suplente do Sr. Mauro Koogan Lorch; (ii) o Srta. Manoela Alves Pimenta Lorch, 
brasileira, estudante, solteira, RG nº 25.469.771-7 (Detran-RJ), CPF nº: 161.024.807-
40, como suplente do Sr. Carlos Lorch; (iii) a Sra. Claudia Koogan Breitman, 
brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 04248597-9-IFP 
e inscrita no CPF/MF nº 952.732.477-72, como suplente da Sra. Isa Koogan Breitman; 
(iv) a Sra. Karin Breitman, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de 
identidade nº 07748.161-2 e inscrita no CPF/MF nº 375.914.877-87, como suplente 
do Sr. André Koogan Breitman; (v) o Sr. Guilherme Pinto Zincone, brasileiro, 
divorciado, editor, portador da carteira de identidade de nº 03951761-0, expedida pelo 
DETRAN/RJ, CPF/MF nº 627.734.967-87, como suplente da Sra. Ana Luzia Pinto 
Zincone. Os membros do Conselho de Administração declararam não estar incursos 
em qualquer crime que os impeça de exercer a atividade empresarial e tomaram 
posse em seus cargos mediante termos lavrados no Livro de Atas das Reuniões do 
Conselho de Administração e terão prazo de mandato até a próxima AGO.  
O Sr. Vauledir Ribeiro Santos se manifestou pela variação dos membros do Conselho 
de Administração em futuras administrações para garantir uma nova visão; (3) Fixar 
a remuneração dos membros da Administração (Conselho de Administração e 
da Diretoria) da Cia.. Foi fixada a remuneração anual global dos membros da 
Diretoria e do Conselho de Administração em até R$1.250.000,00 cabendo ao próprio 
Conselho a fixação dos honorários individuais de cada membro; (4) Possibilidade 
de recompra de ações pela própria Cia.. Nos termos do art. 30 da Lei de Sociedades 
Anônimas, a Cia. faz oferta aos acionistas interessados acerca da recompra de suas 
ações. Foi avaliado pela Administração da Cia. que o total de ações em nome dos 
acionistas, 1.037.801 ações ON tem o valor de mercado, na data de realização desta 
assembleia, de R$75.000.000,00. Respeitadas as limitações do art. 30 da Lei de 
Sociedades Anônimas e a proporcionalidade de ações dos interessados na alienação, 
a Cia. resolve manter esta oferta pelo prazo de até 30 dias após a realização desta 
assembleia. Nesta assembleia, apenas o Sr. Rui Mateus dos Santos e sua mulher 
Vania Pacini Ribeiro dos Santos manifestaram concordância com a oferta da Cia.;  
(5) Exposição sobre a situação do mercado. O Sr. Mauro Lorch reportou a atual 
situação do mercado; (6) Outros assuntos de interesse geral. O Sr. Mauro Lorch 
expôs sobre a distribuição de dividendos de exercícios anteriores expondo que não 
há o menor empecilho nesta distribuição, contudo deixou claro que esta distribuição é 
feita de acordo com o fluxo de caixa da Cia.. Acerca do pagamento do financiamento 
do BNDES, explicou que os juros que eram cobrados pelo BNDES eram maiores do 
que os juros praticados pelo mercado atualmente. O Sr. Rafael Payá indagou sobre 
quando poderá ocorrer o pagamento dos dividendos já distribuídos e o Sr. Mauro 
Lorch explicou que com o ambiente de pandemia, numa época de muitas incertezas, 
não há previsão no momento, sobre o pagamento desses dividendos. Nada havendo 
a tratar, foi encerrada a assembleia. Presentes à Assembleia: Mauro Koogan Lorch, 
Geny Koogan Lorch, p.p. Mauro Koogan Lorch; Breno Koogan Lorch, p.p. Mauro 
Lorch; Isa Koogan Breitman, André Koogan Breitam, Claudia Koogan Breitman, 
Carlos Lorch, p.p. Mauro Lorch; Francisco Bilac Moreira Pinto Filho; Zinco Holding 
LTDA., rep. Ana Luzia Zincone; Silvio Araújo; André Araújo Silva; Rui Mateus dos 
Santos; Vania Pacini Ribeiro dos Santos, p.p. Rui Mateus dos Santos; Sr. Rafael 
Payá; Sr. Casmiro Payá Piqueres, p.p. Rafael Payá; Maria do Carmo Pongeluppi, p.p. 
Rafael Payá; Roberta Payá, p.p. Rafael Payá e Vauledir Ribeiro Santos. Esta ata 
corresponde ao inteiro teor da reunião realizada. Mauro Koogan Lorch - Presidente. 
Francisco Bilac Moreira Pinto Filho - Secretário. Jucerja nº 4075015, em 27/05/2021. 
Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
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EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES 
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES 
DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILI-
ÁRIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS 
S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora” ou “Se-
curitizadora”), nos termos das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitiza-
ção de Créditos Imobiliários da 11ª e 12ª Séries da 2ª Emissão de Certificados 
de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora 
(“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os Titulares dos CRI 
(“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“As-
sembleia Geral”) a se realizar no dia 01/07/2021 às 15:00 horas, de forma 
exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Tea-
ms, sendo o acesso disponibilizado individualmente, pela Securitizadora, aos 
Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme 
autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), para deliberar so-
bre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tendo em vista a repactuação aprovada 
pelos Titulares dos CRI na Assembleia Geral de Titulares dos CRI realizada 
em 24 de junho de 2020 (“AGT 24/06/2020”) e que na referida assembleia, 
segundo o entendimento do Agente Fiduciário, não constou de forma clara: 
(a) as novas datas das parcelas de pagamento de principal e juros dos CRI 
(“Fluxo de Pagamento”); (b) a alteração da Data de Vencimento dos CRI, 
conforme definido no Termo de Securitização; (c) a definição do termo “ar-
recadação” para recomposição da Reserva de Liquidez, para que seja dada 
ciência que este faz referência a arrecadação dos Créditos Imobiliários, con-
forme definido no Termo de Securitização; e (d) a definição de que a conces-
são do período de carência foi apenas para o pagamento de principal e juros 
dos CRI nos meses de junho, julho e agosto de 2020 e para o pagamento 
de principal dos CRI nos meses de setembro, outubro e novembro de 2020 
e não para o pagamento dos Créditos Imobiliários pelos devedores. Assim, 
mediante o exposto acerca dos itens acima que não constaram de forma ex-
plicita em ata, deliberar acerca das alterações das deliberações tomadas na 
AGT 24/06/2020 para aprovação expressa: (a) do Fluxo de Pagamento; (b) 
da alteração da Data de Vencimento dos CRI; (c) da definição do termo “arre-
cadação”; (d) a ratificação do período de carência dos CRI. (ii) Declaração ou 
não do vencimento antecipado da Emissão, em virtude do descumprimento 
do  Procedimento de Substituição dos Compromissos de Compra e Venda 
desenquadrados, conforme definido na cláusula 9.7 do Contrato de Cessão 
de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado 21 de fevereiro de 2018 
(“Contrato de Cessão”), bem como a obrigação de recomposição da Reserva 
de Liquidez da Emissão, por parte da SKY Empreendimentos Imobiliários Sul 
de Minas Ltda., CNPJ/ME nº 19.721.607/001-99, SKY Construções Empreen-
dimentos Jardim Europa Alpinópolis Ltda., CNPJ/ME nº 23.428.740/0001-29 e 
SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa 
Ltda., CNPJ/ME nº 18.606.502/0001-26 (“Cedentes”) nos termos da cláusula 
9.1, item (i) do Contrato de Cessão e da cláusula 3.3.2 do Instrumento Parti-
cular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Contratos 
de Alienação de Imóveis, celebrado em 21 de fevereiro de 2018 (“Contrato de 
Cessão Fiduciária”); (iii) Deliberação acerca das medidas a serem tomadas 
pela Emissora em virtude do resultado da deliberação constante no item (ii) 
da Ordem do Dia, incluindo a contratação de assessor legal para ajuizamento 
das medidas de excussão das garantias da Emissão, caso haja a declaração 
de vencimento antecipado. Na hipótese da não declaração de vencimento 
antecipado da Emissão, os Titulares dos CRI deverão orientar a Emissora 
sobre quais medidas deverão ser por esta tomadas, inclusive, eventualmente, 
poderão apresentar proposta de repactuação da Emissão a ser apresentada 
para aprovação das Cedentes. Caso haja a deliberação pela apresentação 
de proposta de repactuação da Emissão aos Cedentes, a Emissora deverá 
apresentar previamente aos Titulares dos CRI os exatos termos da proposta 
e convocar nova Assembleia Geral, ocasião em que a aprovação da referida 
proposta será deliberada; (iv) Deliberação sobre a solicitação das Cedentes, 
para alteração da cláusula 4.1.3.2 e subsequentes do Termo de Securitiza-
ção, passando o índice de atualização monetária dos CRI, de IGP-M/FGV 
para IPCA/ IBGE, sendo certo que os Titulares dos CRI deverão informar na 
Assembleia a data na qual passará a valer a alteração, caso aprovado este 
item; (v) Caso aprovados os itens acima da Ordem do Dia, autorização para 
que a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as pro-
vidências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive a formalização 
de aditamentos aos Documentos da Emissão; A Emissora esclarece ainda 
que, conforme o disposto no item (i) da Ordem do Dia, será necessário aos 
Titulares de CRI, presentes na AGT, a ratificação das deliberações tomadas 
na AGT 24/06/2020, em virtude da constatação feita pelo Agente Fiduciá-
rio, de que a ata da AGT 24/06/2020 não foi suficientemente clara quanto 
às referidas deliberações. As deliberações constantes nos itens (ii), (iv) e (v) 
da Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares 
dos CRI que representem 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em 
circulação, nos termos da Cláusula 10.10 do Termo de Securitização. Com 
relação as deliberações constantes nos itens (i) e (iii) da Ordem do Dia, para 
serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI que representem 
2/3 (dois terços) dos CRI em circulação, nos termos da cláusula 10.11 do 
Termo de Securitização. Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem do Dia 
serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Em linha com a Instrução nº 
625 da CVM de 14 de maio de 2020, a Assembleia será realizada por meio 
da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibi-
lizado pela Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico - ri@
reit.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br - os documentos 
que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos CRI ou os 
documentos que comprovem sua condição de Titulares dos CRI, até o horário 
da Assembleia Geral. Os documentos e informações relacionados à Ordem 
do Dia, encontram-se à disposição para consulta dos Titulares dos CRI na 
sede da Emissora e no endereço eletrônico www.reit.net.br, mediante senha a 
ser disponibilizada pela Emissora aos Titulares dos CRI que a solicitarem por 
escrito por correio eletrônico ri@reit.com.br. Para os fins acima, serão aceitos 
como documentos de representação: participante pessoa física – cópia 
digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso represen-
tado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma 
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada 
de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular do CRI; e a) de-
mais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou do-
cumento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove 
a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada de documento 
de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, 
cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono 
bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada 
dos documentos do Titular do CRI. Rio de Janeiro, 10 de junho de 2021. 
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

REQUERIMENTO DE LICENÇA

INTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 25.237.190/0001-96, 

torna público, que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo nº 

14/200227/2020, Licença Ambiental Municipal Prévia para construção de 

edificação multifamiliar na Praça Santos Dumont, nº 52 – Gávea - Rio de 

Janeiro/RJ.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de 1ª Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados 
de Recebíveis Imobiliários - CRI - da 1ª Série da 2ª Emissão da Reit 
Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.  A Reit Securitizadora de 
Recebíveis Imobiliários S.A., CNPJ/MF 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos 
termos da cláusula 8.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1ª 
e 2ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” 
e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela 
presente, em primeira ordem, convocar os Titulares dos CRI da 1ª Série da 2ª 
Emisssão dos CRIs da Emissora (“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral 
de Titulares dos CRI da Emissão (“Assembleia Geral”), a se realizar no dia 29 
de junho de 2021, às 15:00h (quinze horas) de forma exclusivamente digital, 
através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado 
individualmente para os Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos 
deste Edital, conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). 
A Ordem do Dia da Assembleia Geral será a seguinte: (i) Deliberar acerca da 
substituição do índice de atualização monetária dos CRI, o IGP-M, pelo IPCA, 
de acordo com a solicitação recebida pela Emissora; (ii) Conceder autorização 
para que a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as 
providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive a formalização 
de aditamentos aos documentos da Emissão, caso necessário; e (iii) Deliber 
acerca de demais assuntos que os Titulares do CRI entendam pertinentes. 
Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem do Dia serão oponíveis a todos os 
Titulares dos CRI, independentemente de terem comparecido à Assembleia 
Geral ou do voto proferido. Em razão da situação de calamidade pública, visando 
a segurança de todos, em linha com a Instrução nº 625 da CVM de 14 de maio 
de 2020, a Assembleia Geral será realizada por meio da plataforma eletrônica 
Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que 
enviarem por correio eletrônico para ri@reit.com.br e para gdc@gdcdtvm.com.br, 
os documentos que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos 
CRI ou os documentos que comprovem sua condição de Titulares dos CRI, até o 
horário da Assembleia Geral. Para os fins acima, serão aceitos como documentos 
de representação: participante pessoa física - cópia digitalizada de documento 
de identidade do Titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia 
digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário 
ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento 
de identidade do Titular do CRI; e a) demais participantes - cópia digitalizada 
do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de 
documento societário que comprove a representação legal do Titular do CRI, e 
cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com 
firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada 
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Os termos que não se 
encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído 
nos documentos da Emissão. Rio de Janeiro, 09 de junho de 2021. REIT 
SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

Falta de resposta para Pfizer é  
assunto mais criticado no Twitter

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, inscrito
no CNPJ sob n. 33.574.716/0001-51, convoca todos os médicos sindi-
calizados para participarem da assembleia geral extraordinária, a ser
realizada no dia 23 de junho de 2021, às 11:00 hs em 1ª convocação, e
às 12:00hs em 2ª convocação, em formato híbrida, pela plataforma
Google Meet e presencialmente na sede do SINMED-RJ (Av. Churchill,
97, Castelo, Rio de Janeiro, 2º andar). O link será enviado por email aos
médicos que se inscreverem pelo e-mail presidencia@sinmedrj.org.br
até uma hora antes da realização da Assembleia. O e-mail de inscrição
deve conter nome completo, e-mail e CRM do médico. Pauta: 1) Infor-
mes; 2) Leitura e deliberação sobre o parecer sobre balanço orçamen-
tário e suas alterações emitido pelo Conselho Fiscal do ano de 2019; 3)
Aprovação das contas financeiras e relatórios patrimoniais do SINMED-
RJ do ano 2019. Rio de Janeiro – RJ, 10 de junho de 2021.

Alexandre Oliveira Telles – Presidente do SINMED/RJ

A Knewin, maior PR-
Tech da américa 
latina, realizou um 

levantamento para entender 
o sentimento dos brasileiros 
sobre a vacina da Covid-19 
com base em 646.229 pu-
blicações no Twitter, entre 
30 de maio e 7 de junho de 
2021.

O levantamento foi re-
alizado pela ferramenta 
Knewin Social, que iden-
tificou os termos mais co-
mentados na mídia social: 
“Vacina” (332 mil tuítes), 
vacinação (123 mil tuítes). 
As hashtags mais utilizadas 
foram: #vacinaparatodos 

(17 mil tuítes) e #covid19 
(13 mil tuítes). O pico de 
92.573 menções ocorreu no 
dia 7 de junho quando hou-
ve mudanças nos calendá-
rios de vacinação pelo país.

De acordo com o es-
tudo da Knewin, entre os 
comentários com mais 
repercussão estão aque-
les que remetem à falta de 
resposta do governo para 
os e-mails da Pfizer, aos re-
sultados dos estudos feitos 
em Serrana (SP) e às críti-
cas ao governo pela falta 
das vacinas e pelos atrasos 
na campanha de vacinação. 
A corrida para vacinar toda 

a população adulta também 
se tornou pauta entre os 
usuários. Com a declaração 
feita pelo governador de 
São Paulo, João Doria, de 
vacinar todos os maiores de 
18 anos até outubro, os usu-
ários passaram a comentar e 
marcar os governadores de 
seus respectivos estados.

Já na imprensa, compa-
rando os cinco primeiros 
meses de 2021, a pauta da 
vacinação se manteve cons-
tante nas redações jornalís-
ticas pelo país. De abril a 
maio houve uma pequena 
queda de 2,02% no núme-
ro de matérias publicadas. 

Mesmo assim, o interesse 
dos jornalistas e do público 
sobre a vacina e seus desdo-
bramentos permanece alto.

“Vacinação é um tema 
extremamente importante 
para todos nesse atual cená-
rio pandêmico, o que acaba 
movimentando o Twitter. 
É por isso que a Knewin 
vem realizando uma série 
de levantamentos com da-
dos e informações úteis à 
sociedade e às empresas de 
diversos segmentos para 
que elas possam tomar de-
cisões mais assertivas e em-
basadas”, afirma o CEO da 
Knewin, Lucas Nazário.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  - NOVA FRIBURGO

O Presidente do SIMPERJ – Sindicato da Indústria de Material
Plástico do Estado do Rio de Janeiro – cumprindo disposições
estatutárias, convoca as Indústrias de Material Plástico sediadas na base
territorial de Friburgo para a Assembleia Geral Extraordinária do próximo
dia 15 de junho de 2021, 3ª. feira, as 11:00 horas, a realizar-se em sua
Sede Av. Alberto Braune, n.º 4 – sala 117 – Centro Nova Friburgo –
Auditório do Sindicato, para tomarem ciência da Pauta de Reivindicações
2021/2022, constituírem e concederem poderes à Comissão de
Negociação, com estabelecimento de parâmetros, para conduzir todo o
processo de negociação com o SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS PARA
FINS INDUSTRIAIS, PERFUMARIA, ÓTICA E MATERIAL PLÁSTICO DE
NOVA FRIBURGO, até a instauração de Dissídio, se necessário. 

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2021.
GLADSTONE SANTOS JUNIOR – Presidente.
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REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 
31/05/2021: Data, Horário e Local: Aos 31/05/2021, às 12:00h, na sede so-
cial da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, 
Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari 
– Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Convo-
cação e Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do 
capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação 
nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio. Deliberações 
Aprovadas: Os acionistas aprovam por unanimidade de votos, conforme 
recomendação do Conselho de Administração, a distribuição de juros sobre 
capital próprio no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser 
registrado nas demonstrações financeiras da Companhia em maio de 2021 e 
a ser pago em ou antes de 30/06/2021. Encerramento: Oferecida a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerra-
dos os trabalhos e suspensa a Assembléia Geral pelo tempo necessário para 
a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada 
por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos Ferrari – Presidente e 
Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Repsol Upstream B.V., 
Repsol Exploración, S.A. e TipTop Luxembourg S.A.R.L. Certifico e atesto que 
a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no livro próprio da Companhia. 
RJ, 31/05/2021. Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária da Mesa. 
Jucerja nº 4077799 em 01/06/2021.

SACOR SIDEROTÉCNICA S.A.
CNPJ 29.348.695/0001-89 - NIRE 3330001194.3

Ata da Assembleia Geral Ordinária. Data: Aos 09 dias do mês de abril de 2021. 
Hora: Às 14 horas em primeira convocação. Local: Na sede social à Rodovia 
Washington Luiz, 6.000, em Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro. Presença: 
Acionistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme 
se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença. Direção dos Trabalhos: 
Por aclamação assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Henrique Osório de 
Albuquerque Santos, que convidou para secretariar a senhora Luciana Duarte de 
Albuquerque Santos. Convocação: Os Acionistas foram convocados por cartas 
protocoladas. Deliberações: Seguindo a Ordem do Dia, do Edital de Convocação 
e após apresentar e colocar em discussão e votação todos os assuntos a serem 
tratados em Assembleia Geral Ordinária, as proposições foram aprovadas por 
unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, conforme segue: 1. Em 
Assembléia Geral Ordinária: 1.1. Aprovada a prestação de contas da Diretoria, o 
Balanço Geral encerrado em 31/12/2020, Demonstração do Resultado, Mutações 
do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método Indireto 
e respectivas Notas Explicativas, publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro de 01 de abril de 2021, na parte V, página 45 e no jornal Diário Comercial, 
edição de 01 de abril de 2021, na página 10; 1.2. Aprovado o Resultado do exercício, 
no valor de R$3.193.281,58 (três milhões, cento e noventa e três mil, duzentos e 
oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) e, por proposta da Diretoria, a sua 
destinação da seguinte forma: a) R$159.664,08 (cento e cinquenta e nove mil, 
seiscentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) para a conta “Reserva Legal”, 
totalizando esta conta R$3.618.606,35 (três milhões, seiscentos e dezoito mil, 
seiscentos e seis reais e trinta e cinco centavos) com a soma, ao valor constante ao 
item acima, b) Restando R$3.033.617,50 (três milhões, trinta e três mil, seiscentos 
e dezessete reais e cinquenta centavos) que já se encontra somado no saldo 
apresentado no Balanço na conta “reserva de Lucros” que, deduzido do valor 
transferido para Reserva Legal totaliza R$4.231.349,69 (quatro milhões, duzentos 
e trinta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos);  
1.3. Aprovada a proposta da Diretoria para distribuição de Dividendos aos Acionistas 
no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), na proporção das ações já 
possuídas, transferindo-se este valor para a conta “Dividendos a Pagar” à débito 
da conta “Reserva de Lucros”, restando nesta o valor de R$2.231.349,69 (dois 
milhões, duzentos e trinta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e 
nove centavos). 1.4. Foram aprovadas e ratificadas todas as deliberações tomadas 
pelos Acionistas na Assembleia Geral Ordinária. 1.5. Em assuntos gerais, foi 
aprovada a lavratura e publicação desta Ata de forma sumária, conforme faculta a 
Lei. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejasse 
fazer uso da palavra o senhor Presidente encerrou os trabalhos, suspendendo a 
sessão até a lavratura desta Ata que, após aprovada, foi por todos assinada. Duque 
de Caxias, 09 de abril de 2021. Assinaturas: Henrique Osorio de Albuquerque 
Santos -Presidente, Madeline Duarte de Albuquerque Santos, Luciana Duarte de 
Albuquerque Santos, Carla de Albuquerque Santos Studart. A presente é cópia 
fiel do original transcrito em Livro Próprio. Duque de Caxias, 09 de abril de 2021. 
Luciana Duarte de Albuquerque Santos - Secretária. Jucerja nº 4077197, em 
01/06/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral

ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.
CNPJ nº 03.852.459/0001-01 - NIRE 333.0032964-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL 
DE 2021. LOCAL, DIA E HORA: Sede da ENGETEC CONSTRUÇÕES E 
MONTAGENS S.A. (“Companhia”), na Avenida Rio Branco, n° 156, salas 
3005, 3006, 3013, 3017, 3035 e 3036, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20.040-003, em 30 de abril de 2021, às 11:00 horas. CONVOCAÇÃO E 
PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos 
termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
(“Lei das S.A.”). MESA: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes; 
e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. ORDEM DO DIA: Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e deliberar sobre a destinação 
do resultado do referido exercício. PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO 
DA AUDITORIA: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jornal Monitor 
Mercantil, ambas em 30 de abril de 2021. DELIBERAÇÕES: Após exame 
e discussão da Ordem do Dia, por unanimidade, os acionistas decidiram: 
(a) Nos termos do §4º do artigo 133 da Lei das S.A., considerar sanada a 
inobservância do prazo previsto para publicação dos documentos listados 
nos incisos I, II e III do mesmo artigo; (b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, com o respectivo parecer 
dos auditores independentes, não havendo resultados a serem distribuídos 
em virtude do prejuízo apurado no exercício; (c) Aprovar a lavratura 
sumariada da ata desta assembleia geral, determinando o arquivamento 
na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que 
interessam à Assembleia realizada. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada. ASSINATURAS: Mesa: 
Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes; e Secretário: Amilcar 
Bastos Falcão. Acionistas: Queiroz Galvão S.A., por Bartolomeu Charles 
Lima Brederodes e Amilcar Bastos Falcão. QGSEE Participações Ltda., por 
Martins Antônio Melo da Fonseca, Grant Thornton Auditores Independentes, 
por Marcio Romulo Pereira. Confere com o original lavrado no livro próprio. 
Bartolomeu Charles Lima Brederodes - Presidente. Amilcar Bastos 
Falcão - Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 
00004075166 em 27/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 02.536.066/0001-26 - NIRE 3330016741-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL 
S/A (“Companhia”), na Rua Santa Luzia, n° 651, 5° andar, Parte, Centro, 
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-903, no dia 30 de abril de 2021, às 09:00 
horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, 
tendo em vista a presença dos acionistas que representam a totalidade 
do capital social, na forma do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976 (“Lei das S/A”). 3) MESA: Presidente: Bartolomeu 
Charles Lima Brederodes e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. 4) ORDEM 
DO DIA: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras, e deliberar sobre o resultado obtido 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 4.1) PUBLICAÇÕES DO 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
E RELATÓRIO DA AUDITORIA: Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro, às folhas 71/74, Parte V, e Jornal “Monitor Mercantil”, às folhas 
23/25, ambos datados de 30 de abril de 2021. 5) DELIBERAÇÕES: À 
unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Nos termos 
do § 4º, do artigo 133, da Lei das S/A, considerar sanada a inobservância 
das exigências constantes das alíneas I, II e III do mesmo artigo, visto que 
foi dada a devida publicidade dos documentos aos acionistas antes da 
realização desta Assembleia, e que estão presentes todos os acionistas 
da Companhia; b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório de 
Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis 
relativas ao exercício social findo na data de 31 de dezembro de 2020, 
com o respectivo parecer dos auditores independentes; c) Considerando 
o resultado positivo da Companhia, e tendo havido lucro no exercício 
findo em 2020, no valor de R$113.860.943,27 (cento e treze milhões, 
oitocentos e sessenta mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e 
sete centavos), resolvem: i. Aprovar a destinação de Reserva Legal, no 
valor de R$940.319,67 (novecentos e quarenta mil, trezentos e dezenove 
reais e sessenta e sete centavos), tendo atingido seu limite máximo; ii. 
Não será realizada distribuição de dividendos obrigatórios, conforme 
o §3º, inciso II, do artigo 202 da Lei das S/A; e iii. Aprovar a retenção 
do valor de R$112.920.623,60 (cento e doze milhões, novecentos e 
vinte mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta centavos) na conta 
de Reserva de Lucros. d) Aprovar a lavratura sumariada da Ata desta 
Assembleia, determinando o seu arquivamento na Companhia, junto com 
os documentos pertinentes a esta Assembleia, rubricados pela Mesa. 
6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lida 
e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. 7) ASSINATURAS: 
Mesa: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes; Secretário: 
Amilcar Bastos Falcão. Acionistas Presentes: QUEIROZ GALVÃO S.A., 
por Bartolomeu Charles Lima Brederodes e Amilcar Bastos Falcão; GAMA 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, por Paulo Henrique 
Amaral Sá e Thiago Ferreira Aucar. Amilcar Bastos Falcão - Secretário 
da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00004075069 em 
27/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

CORCOVADO CAR SERVICE – COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR FRETAMENTO

EM INTERESSE TURÍSTICO E ECOLÓGICO LTDA.
CNPJ nº 04.057.338/0001-30 – NIRE 33.4.0003725-1

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CORCOVADO CAR SERVICE – COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR FRETAMENTO
EM INTERESSE TURÍTICO E ECOLÓGICO devidamente inscrita no CNPJ
nº 04.057.338/0001-30, com sede situada na Rua Cosme Velho, nº 985,
loja C, Cosme Velho, representada neste ato por seu Diretor Financeiro,
Sr. Fernando Rodrigues Fernandes, no uso de suas atribuições
Estatutárias, convocar seus 70 cooperados em dia com suas obrigações
sociais e demais interessados a se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária em 25 de Junho de 2021, na Quadra do Grêmio Recreativo
e Bloco Carnavalesco Mocidade do Cosme Velho, sito na Ladeira dos
Guararapes, nº 01, Cosme Velho com 1ª convocação às 9:00 horas
com a presença de 2/3 dos cooperados, em 2ª convocação às 10:00
horas com metade mais um dos cooperados e em 3ª e última convocação
às 11:00 horas com a presença mínima de 10 cooperados para deliberarem
sobre a seguinte pauta abaixo: 1- Eleição da Diretoria da Cooperativa
(Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor Operacional) Mandato de
25/06/2021 a 24/06/2023. 2- Eleição do Conselho Fiscal (6 Membros)
Mandato 25/06/21 a 24/06/2022 Rio de Janeiro, 08 de Junho de 2021.

Fernando Rodrigues Fernandes
Diretor Financeiro

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE BARRA DA TIJUCA
CNPJ/MF nº 13.598.210/0001-75

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Na qualidade de Presidente do Conselho Diretor da
Associação Alphaville Barra da Tijuca, em observância ao
Capítulo IV, Seção “A”, no artigo 15o do Estatuto Social,
CONVOCO os Senhores Associados para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no Salão
Social do Clube, localizado no Empreendimento Alphaville
Barra da Tijuca, situado na Avenida Célia Ribeiro da Silva
Mendes, S/N, Lote 2 do PAL 31.418 Via 4, PAA 8.997, Barra da
Tijuca no Município do Rio de Janeiro, em 24 de junho de 2021
(Quinta feira), às 19h em primeira convocação e 19h e 30 min.
em segunda convocação, a fim de deliberar sobre as matérias
da seguinte ordem do dia: 1. Leitura e aprovação da ata da
última AGO realizada em 10/02/2021 2. Apresentação dos
relatórios da auditoria externa referente ao exercício de 2020
3. Encaminhamento para aprovação de contas de 2020 4.
Assuntos Gerais Na Assembleia, todos os presentes deverão
estar munidos de documentos de identidade que comprovem
a sua condição de Associado, ou munidos de procuração. Os
representantes legais das pessoas jurídicas deverão
comprovar tal condição, mediante a apresentação de contrato
social ou Ata de Eleição da Diretoria, ou ainda procuração. A
procuração deve conter o reconhecimento de firma da
assinatura. Rio de Janeiro, 07 de junho de 2021.

Marco Aurélio Petra de Mello
Diretor Presidente do Conselho

Associação Alphaville Barra da Tijuca

Pejotização dos médicos traz ‘dor de 
cabeça tributária’ para os profissionais

Um fenômeno ini-
ciado em 2017 e 
que tem se inten-

sificado com a pandemia 
de Covid-19 – a terceiriza-
ção de recursos humanos 
na área de saúde, median-
te contratação de pessoas 
jurídicas (PJs) – traz im-
plicações para além das 
trabalhistas. A chamada 
“pejotização dos médicos” 
põe os profissionais dian-
te de obrigações tributárias 
com as quais não estão pre-
parados para lidar. Resulta-
do: multas e até problemas 
na Justiça.

O complexo sistema tri-
butário brasileiro faz com 
que muitas vezes o médi-
co seja surpreendido com 
autuações vindas de auto-
ridades fiscais, tanto locais 
como federais. No âmbito 
municipal, onde se dá a co-
brança do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Na-
tureza (ISSQN, ou simples-
mente ISS), mudanças de 
gestões costumam alterar 
entendimentos que levam 
até mesmo a cobranças por 
meio de processo judicial.

Quem traça o panorama 
e faz o alerta é o advogado 
Lucas Souza, da Mitfokus, 
empresa de consultoria fi-
nanceira especializada em 
empreendimentos na área 
de saúde. “Só de clientes 
que nos procuraram de 
2020 para cá (médicos PJ 
que receberam alguma au-
tuação ou foram notifica-
dos de alguma cobrança), 
os passivos somam R$ 2 
milhões”, revela o especia-
lista, dando indícios da di-
mensão do problema.

A pejotização dos mé-
dicos passou a ser recor-
rente depois da lei federal 
13.429/2017, que alterou a 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). A nova 
legislação liberou a terceiri-
zação de quadros, inclusive 
para atividades finalísticas 
da empresa. Assim, em vez 
de serem admitidos pelo re-
gime CLT, os profissionais 
estão sendo contratados 
como pessoa jurídica. Com 
a pandemia, quando a de-
manda por médicos se ex-
pandiu, a pejotização igual-
mente se ampliou.

Embora ainda não haja 
levantamentos estatísticos 
sobre a evolução do núme-
ro de médicos PJs em com-
paração aos contratados 
sob regime CLT, constantes 
manifestações de entidades, 
como a Federação Nacional 
dos Médicos (Fenam), a As-
sociação Médica Brasileira 

(AMB), sindicatos estadu-
ais e Ministério Público do 
Trabalho (MPT), mostram 
a gravidade do problema 
e de suas consequências. 
Tanto que um projeto de 
lei tramita na Câmara dos 
Deputados para restringir a 
prática.

De autoria do Dr. Jaziel 
(PL/CE), que é médico, o 
projeto de lei (de núme-
ro 2.938/2019) ainda não 
passou pelas comissões, 
para ir a plenário. Em reu-
nião com a Procuradoria 
Geral do Trabalho, quando 
da apresentação do proje-
to, o parlamentar advertiu 
que médicos contratados 
como PJs estavam sendo 
alvo de autuações da Re-
ceita Federal. “O órgão 
entende que médicos e de-
mais profissionais liberais 
da saúde só podem traba-
lhar em hospitais com car-
teira assinada ou por meio 
de prestação de serviços 
como autônomo”, expli-
cou o deputado, conforme 
notícia divulgada pelo Mi-
nistério Público do Traba-
lho.

O advogado Lucas Sou-
za, da Mitfokus, cita tam-
bém serem recorrentes 
investidas da Previdência 
Social. Antes, com as con-
tratações pelo regime CLT, 
a contribuição previdenci-
ária era feita pelo empre-
gador. Com a admissão de 
PJs, o contratante se abstém 
dessa obrigação, que está 
recaindo sobre o profissio-
nal, observa o especialista 
da empresa de consultoria.

Na esfera municipal, com 
a mudança de boa parte das 
administrações neste ano, 
os médicos estão enfren-
tando alterações nas regras 
com o jogo em andamento. 
Lucas Souza explica: a le-
gislação federal do ISS es-
tabelece alíquotas de 2% a 
5% (sobre o faturamento). 
A aplicação desses percen-
tuais e benefícios fica a cri-
tério de legislações munici-
pais. A interpretação delas, 
contudo, muda conforme o 
gestor do momento.

Os médicos são contem-
plados, por exemplo, por 
enquadramentos como o 
da sociedade uniprofissio-
nal – quando profissionais 
de uma mesma área cons-
tituem pessoa jurídica, pa-
ra atuação conjunta, des-
de que não se caracterize 
como empreendimento 
empresarial. “Só que esse 
entendimento não é unifor-
me. Varia de auditor para 
auditor, de administração 

para administração”, subli-
nha o advogado.

Multa

Um exemplo que ilus-
tra o problema relatado é 
o enfrentado atualmente 
pelo médico Dirceu Melo, 
cardiologista em Valinhos 
(SP). No começo deste ano, 
ao estranhar o atraso na 
chegada do boleto de paga-
mento do ISS, consultou a 
Prefeitura para saber o que 
havia acontecido. Foi sur-
preendido com uma autu-
ação e cobrança retroativa 
de dois anos do imposto, 
mesmo ele sempre tendo 
cumprido rigorosa e pon-
tualmente com suas obriga-
ções tributárias.

O médico explica: “Sou 
médico cardiologista, com 
CNPJ em sociedade com 
uma médica intensivista, 
também de Valinhos. Não 
é uma sociedade empresa-
rial; não temos sede física, 
nada. É o CNPJ para que 
possamos receber nossos 
honorários. Fazíamos men-
salmente o recolhimento 
do ISSQN, fixo, de R$ 350 
mensais. Sempre foi assim, 
nunca mudamos nossa for-
ma de trabalhar. Mas a au-
toridade fiscal municipal 
nos desenquadrou, mudan-
do para o enquadramento 
de alíquota de 3% do fatu-
ramento.”

Dirceu Melo procurou a 
consultoria da Mitfokus, e 
o entendimento que ele já 
tinha foi confirmado pela 
empresa especializada: a al-
teração no enquadramento 
não se justifica. “Não fazia 
sentido. Uma justificativa 
nada plausível: a de que a 
divisão do faturamento ti-
nha de ser igualitária [entre 
as partes]. Ocorre que temos 
remunerações diferentes pe-
los serviços que prestamos, 
então a divisão é proporcio-
nal. Sempre fizemos tudo 
dentro das regras, nunca so-
negamos nada, e de repente, 
nos desenquadram?”, ques-
tiona o profissional.

Ainda que, por uma 
mudança repentina de en-
tendimento, a autoridade 
fiscal tenha alterado o en-
quadramento da sociedade 
entre os dois médicos, Melo 
questiona a cobrança retro-
ativa, mais a multa. “É bem 
injusto. Se mudou o enqua-
dramento, é daqui por dian-
te. Então, entramos com 
processo judicial. Estamos 
com o suporte da Mitfokus 
para reverter”, informa.

Depois dessa experiên-

cia, Melo aconselha aos co-
legas procurarem assessoria 
contábil, fiscal e tributária 
especializada. “A pejotiza-
ção atinge hoje praticamen-
te todos os médicos que 
atendem na área privada. A 
legislação tributária brasilei-
ra é muito complexa, não é 
clara, com regras sujeitas à 
variação de interpretação. 
Então é importante ter um 
suporte contábil de con-
fiança, que entenda a área 
de saúde e faça um mape-
amento de riscos tributá-
rios.”

É a recomendação tam-
bém do sócio, fundador e 
CEO da Mitfokus, Tiago 
Lázaro. Diante do fenôme-
no da pejotização em curso 
e da insegurança jurídica de-
rivada do complexo sistema 
tributário brasileiro, repleto 
de subjetividades, a orienta-
ção aos médicos é a de que 
invistam em uma consul-
toria especializada. Conhe-
cedora das especificidades 
do mercado da saúde, uma 
consultoria assim consegue 
identificar os caminhos a 
serem percorridos para que 
o profissional esteja em dia 
com o Fisco, mas sem gas-
tar além do que deve, nem 
ter problemas com multas e 
cobranças.

Lázaro destaca que a for-
mação em Medicina prepa-
ra o profissional para atuar 
como médico, mas não para 
a gestão de negócios e suas 
minuciosidades no campo 
financeiro, fiscal e tributá-
rio. “No mercado, o médico 
se vê obrigado a abrir CNPJ 
para ser contratado. Mas 
sem nenhuma orientação. 
De repente, ele cria um pas-
sivo tributário sem ter ideia 
disso e é surpreendido por 
uma autuação ou cobrança 
judicial”, assinala.

Assim, acrescenta, tão 
importante quanto se cons-
tituir como pessoa jurídica 
é procurar gestão contábil 
e financeira especializada, 
para evitar os dissabores, 
em vez de precisar correr 
para recuperar os prejuízos. 
“Muitos médicos - a grande 
maioria, é possível dizer -, 
por falta de orientação em 
sua formação, podem des-
perceber mudanças, taxas 
arbitrárias, bitributação, 
entre outros ralos finan-
ceiros. Por isso, é neces-
sária uma assessoria espe-
cializada, pois sozinhos é 
muito difícil estarem es-
tarão aptos, para antes de 
mais nada, identificar tais 
ralos”, argumenta o CEO 
da Mitfokus.
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CASCAVEL HOLDING S.A. 
 CNPJ nº 32.014.456/0001-05

 Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2020. A Diretoria
Balanço Patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil

Ativo 2020 2019
Não Circulante
Partes relacionadas 95.888 118.507

95.888 118.507
Investimentos - 51.494

- 51.494
Total do ativo Passivo 95.888 170.001
Não Circulante
Partes relacionadas 1.309 1.309
Outros valores a pagar - -

1.309 1.309
Patrimônio Líquido
Capital social 168.139 168.139
Reservas de lucros - 553
Lucros/Prejuízos Acumulados (73.560) -

94.579 168.692
Total do passivo e patrimônio líquido 95.888 170.001

Demonstração do Resultado Exercício findo em 31 de dezembro  
Em reais mil

2020 2019
Resultado de equivalência patrimonial (74.113) (35)
Prejuízo do exercício (74.113) (35)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Em reais mil

Capital 
social

Re-
serva 
legal

Reserva 
de re-

tenção 
de lucro

Pre-
juízos 

Acumu-
lados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 168.139 29 559 - 168.727
Prejuizo do exercício - - - (35) (35)
Absorção de Prejuízos Acumulados - - (35) 35 -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 168.139 29 524 - 168.692
Prejuizo do exercício - - - (74.113) (74.113)
Absorção de Prejuízos Acumulados - (29) (524) 553 -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 168.139 - - (73.560) 94.579

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e de 2019
Nota 1 – Contexto Operacional: A Cascavel Holding S.A. (“Companhia”) tem por objeto social, dentre outros, a exploração de Shopping Centers, de prédios 
comerciais e ou industriais, próprios ou de terceiros, planejamento econômico, exploração de estacionamentos, e a participação como sócia ou acionista em outras 
sociedades e empreendimentos. Nota 2 – Sumário das Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades 
por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – 
CVM. (a) Uso de estimativas. Na elaboração das demonstrações financeiras 
é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos e passivos. As 
demonstrações financeiras da companhia incluem estimativas referentes à pro-
visão para créditos de liquidação duvidosa e provisões imposto de imposto de 
renda, contribuição social e outras similares. Por serem estimativas, é normal 
que variações possam ocorrer quando das efetivas realizações ou liquidações 
dos correspondentes ativos e passivos. (b) Apuração do resultado do exercí-
cio. O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência. As receitas 
e custos decorrem, substancialmente, da atividade de exploração de shopping 
centers. A Companhia reconhece de forma proporcional a sua participação nos 
aluguéis pagos e custos correspondentes repassados pelos condomínios, com 
base no percentual de participação da Empresa nesses empreendimentos. (c) 
Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados 
pelos valores de custo ou realização e inclui, quando aplicável, os encargos 
financeiros auferidos, reconhecido pró-rata até a data do balanço. (d) Imposto 
de renda e contribuição social. São calculados com base no regime do lucro 
presumido considerando as seguintes premissas: Imposto de renda - base de 
cálculo de 32% da receita, alíquota do imposto de renda de 15% e adicional 
de 10% da receita; e Contribuição social - base de cálculo de 32% da receita 
e alíquota da contribuição social de 9%.  Nota 3 – Patrimônio líquido: Em 31 
de dezembro de 2020, o capital social da Companhia é de R$ 168.138.531,07, 
dividido em 168.138.530 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Eduardo Langoni - Diretor - CPF: 023.403.067-44; Cláudia da Rosa Cortês de Lacerda - Diretora - CPF: 965.075.517-91;  Rafael da Silva Bittencourt - Contador - CRC: 110239/O-4 CPF: 055.635.647-03

APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 

Superlógica assume inadimplência e pode reduzir taxa de condomínios

REQUERIMENTO DE LICENÇA

INTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 25.237.190/0001-96, 

torna público, que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo nº 

14/200227/2020, Licença Ambiental Municipal de Recuperação e Instalação 

para desativação e demolição das edificações sito à Praça Santos Dumont, 

nº 52 – Gávea - Rio de Janeiro/RJ.

REQUERIMENTO DE LICENÇA

INTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 25.237.190/0001-96, 

torna público, que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo nº 

14/200227/2020, Licença Ambiental Municipal de Instalação para constru-

ção de edificação multifamiliar na Praça Santos Dumont, nº 52 – Gávea - Rio 

de Janeiro/RJ. 

A inadimplência em 
condomínios é um 
problema crônico 

no país. Nos últimos dez 
anos, o percentual de quem 
não paga em dia a taxa con-
dominial se manteve sem-
pre alto, entre 14% e 18%. 
O impacto negativo deste 
indicativo é sentido hoje 
por mais de 50 milhões de 
brasileiros que, mesmo pa-
gando em dia, gastam mais 
do que deveriam com o 
condomínio em virtude da 
falta de previsibilidade que 
a inadimplência produz no 

caixa dos condomínios.
Para mudar esse panora-

ma, a Superlógica, empresa 
de soluções financeiras e 
tecnológicas no mercado 
condominial, lança mais um 
produto dentro de seu por-
tfólio de gestão administra-
tiva, que garante o recebi-
mento integral dos recursos 
para o condomínio, redu-
zindo o valor que cada mo-
rador paga mensalmente.

Com a nova solução, 
a Superlógica assume a 
inadimplência do condomí-
nio e garante mensalmen-

te que o valor integral será 
recebido em uma data fixa, 
descontando uma taxa de 
serviço. Posteriormente, a 
companhia faz a cobrança 
dos inadimplentes em no-
me do condomínio, ficando 
com todos os custos.

“Em um condomínio de 
100 apartamentos com R$ 
60 mil de despesas a taxa 
mensal deveria ser de R$ 600, 
certo? Só que na realidade a 
conta fica bem mais cara, pe-
lo menos R$ 690, justamente 
por causa dos inadimplentes 
e a imprevisibilidade que eles 

provocam. Com o novo pro-
duto, temos o potencial de 
mudar esse cenário, porque o 
síndico não precisará arreca-
dar mais do que precisa para 
pagar as contas, já que sabe 
exatamente quando e quanto 
irá receber o valor.” comenta 
Carlos Cêra, CEO da empre-
sa que em 2020 transacionou 
mais de R$ 14 bi através de 
soluções financeiras.

A empresa garante taxas 
atraentes, com análise de 
crédito que leva em con-
sideração o histórico de 
inadimplência de cada con-

domínio. “O preço atende 
todos os perfis de clientes. 
A Superlógica cobrará taxa 
zero para condomínios com 
poucos mal pagadores, no 
entanto, mesmo para aque-
les que enfrentam grandes 
problemas, o valor cobra-
do pelo serviço ficará bem 
abaixo do custo atual do 
condomínio com a inadim-
plência. Isso tem potencial 
de reduzir de forma rele-
vante o valor do condomí-
nio.” explica Cêra.

A solução já está dispo-
nível e a empresa está trei-

nando mais de 3 mil admi-
nistradores para distribuir 
o novo produto em todo 
o Brasil. Com o potencial 
desta novidade somado ao 
aporte inicial de R$300 mi-
lhões, recebido no último 
ano, a Superlógica tem a 
ambição de atender a me-
tade do mercado brasileiro 
endereçável, o equivalente 
a 100 mil condomínios, em 
até quatro anos.

Mais informações: www.
superlogica.com/condomi-
nios/servicos-financeiros/
inadimplencia/
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EVOLTZ VIII - Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.515.756/0001-27

Relatório anual da Administração

Balanço Patrimonial para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais) Demonstrações dos resultados para os
exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

João Nogueira - Denise Araujo Francisco

Leandro Tinoco Campos - CRC – RJ 127494/O-2

Demonstração do resultado abrangentes para os exercícios
findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)

Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios 
findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)

Diretoria

Contadora

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa referentes ao exercício encerrado 
em 31/12/2020 e para maiores informações referentes as Notas Explicativas as mesmas estão presentes no site da companhia através do endereço https://www.evoltz.com.br/resultados . A Diretoria

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
Ativo (reapresentado) (reapresentado)

Circulante 13.049 43.564 15.007
Caixa e equivalentes de caixa 4.644 35.058 7.095

Contas a receber 714 801 851

Tributos a recuperar 848 462 13

Ativo de contrato de concessão 6.762 6.601 5.925

Outros ativos 81 642 1.123

13.049 43.564 15.007
Não Circulante 74.211 73.356 73.510
Realizável a longo prazo

IR e contribuição social diferidos 513 2.114 4.156

Ativo de contrato de concessão 73.411 71.006 69.119

Imobilizado 246 228 196

Intangível 40 8 39

Total do Ativo 87.260 116.920 88.517

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
Passivo e Patrimônio líquido (reapresentado) (reapresentado)
Circulante 5.097 2.017 3.193
Fornecedores 181 363 272
Debêntures 2.792 184 -
Partes relacionadas 174 669 328
Tributos a recolher 349 317 1.223
Dividendos a pagar 696 241 908
Provisões - - 233
Encargos setoriais 261 229 189
Outros passivos 643 15 40
Não circulante 31.542 33.928 8.244
Fornecedores 1.004 1.004 1.004
Debêntures 22.247 24.471 -
Tributos a recolher 498 737 -
Provisões 765 718 461
PIS e COFINS diferidos 7.028 6.998 6.779
Patrimônio líquido 50.621 80.975 77.079
Capital social 48.201 80.201 80.201
Reserva de incentive Capital 167 - -
Reserva de lucros 2.252 774 -
Prejuízos acumulados - - (3.122)
Total do passivo e patrimônio líquido 87.260 116.920 88.517

31/12/2020 31/12/2019
(reapresentado)

Receita líquida 9.442 9.502
Custos da operação (2.228) (1.345)
Lucro bruto 7.214 8.157
Receitas (despesas) operacionais (3.009) (1.672)
Despesas gerais e administrativas (3.023) (1.672)
Outras receitas e despesas 14 -

Resultado antes das despesas e receitas financeiras 4.205 6.485
Resultado financeiro (635) (109)
Receitas financeiras 513 432
Despesas financeiras (1.148) (541)

Resultado antes dos tributos sobre o lucro 3.570 6.376
Imposto de renda e contribuição social (1.467) (2.241)
Correntes 167 (200)
Diferidos (1.634) (2.041)

Lucro líquido do exercício 2.103 4.135
Resultado básico e diluído por ação 0,026 0,052

31/12/2020 31/12/2019
(reapresentado)

Lucro líquido do exercício 2.103 4.135
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado abrangente do exercício 2.103 4.135

Capital  
social

Reservas Lucros (Prejuízos)  
acumulados

Total Patrimô- 
nio líquidoReserva legal Reserva de incentivos fiscais Retenção de lucros

Saldos e 01/01/2019 (reapresentado) 80.201 - - - (3.121) 77.080
Lucro líquido do exercício - - 4.135 4.135
Destinação do resultado do exercício: Constituição de Reservas - 51 - 723 (773) -

Distribuição de dividendos - - - - (241) (241)
Em 31/12/2019 (reapresentado) 80.201 51 - 723 - 80.974
Redução de capital (32.000) - - - - (32.000)
Lucro líquido do exercício - - - - 2.103 2.103
Destinação do resultado do exercício: Reserva de incentivos fiscais - - 167 - (167) -

Constituição de Reservas - 105 - 1.373 (1.478) -
Distribuição de dividendos - - - - (458) (458)

Em 31/12/2020 48.201 156 167 2.096 - 50.621

31/12/2020 31/12/2019

Fluxos de caixa de atividades operacionais
(reapre- 

sentado)
Lucro antes IR e da contribuição social correntes e diferidos 3.570 6.376
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido
 gerado pelas atividades operacionais:
Remuneração do ativo de contrato de concessão (9.167) (8.867)
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures 1.080 -
Provisão e atualização de contingências 47 257
PIS e COFINS diferidos 30 233
Variação no capital circulante:
Clientes 87 50
Partes relacionadas (495) 238
Tributos a recuperar (386) (449)
Ativo de contrato de concessão 6.601 6.291
Fornecedores (182) (46)
Tributos a recolher (375) (369)
Provisões - (233)
Encargos setoriais 34 40
Outros ativos e passivos 1.489 456
Caixa gerado nas operações 2.333 3.977
Imposto de renda e contribuição social pagos - -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 2.333 3.977
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (19) (32)
Aquisição de intangível (32) 31
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (50) (1)
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Emissão de debentures - 24.895
Amortização de principal de empréstimos e
 financiamentos e debêntures (695) -
Dividendos pagos 99 (908)
Redução de capital (32.000) -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado) nas
 atividades de financiamento (32.697) 23.987
Aum. (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa (30.414) 27.963
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 35.058 7.095
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4.644 35.058
Aum. (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa (30.414) 27.963

Aos Administradores e Acionistas da Evoltz VIII Transmissora de Energia S.A. - Rio de 
Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Evoltz VIII Transmisso-
ra de Energia S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Evoltz VIII 
Transmissora de Energia S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas 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 financeiras”. Somos independentes em relação à Com-
panhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio-
nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são 
aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa audi-
toria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria 
das demonstrações contábeis e, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações contábeis, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses 
assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, in-
cluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresenta-
do no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Nós cumprimos as 
responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações contábeis”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de 
auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados 
para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações 
contábeis. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tra-
tar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstra-
ções contábeis da Companhia. Mensuração do ativo de contrato. Conforme divulgado 
na nota explicativa 3.1, a Companhia avalia que mesmo após a conclusão da fase de cons-
trução da infraestrutura de transmissão segue existindo um ativo de contrato pela contra-
partida da receita de construção, uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de 
operar e manter para que a Companhia passe a ter um direito incondicional de receber 
caixa. Em 31/12/2020, o saldo do ativo de contrato da Companhia é de R$80.173 mil. O 
reconhecimento do ativo de contrato e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 
- Receita de contrato com cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre o 
momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do 
progresso da Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de performance satis-
feita ao longo do tempo requer também o uso de estimativas e julgamentos significativos 
pela administração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da 
obrigação de performance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, 
ou inexistência de margens de lucro esperada, em cada obrigação de performance identifi-
cada e as projeções das receitas esperadas. Ainda, por se tratar de um contrato de longo 
prazo, a identificação da taxa de desconto que representa o componente financeiro embu-
tido no fluxo de recebimento futuro também requer o uso de julgamento por parte da ad-
ministração. Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo envolvido, consi-
deramos a mensuração da receita de contrato com clientes como um assunto significativo 
para a nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedi-
mentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) o entendimento do processo da Companhia 
relacionado aos cálculos do ativo de contrato de concessão; ii) análise da existência ou não 

de margem nos contratos; iii) análise do contrato de concessão e seus aditivos para identifi-
cação das obrigações de performance previstas contratualmente, além de aspectos relacio-
nados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; iv) a revisão dos fluxos de 
caixa projetados, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e na definição 
da taxa de desconto utilizada no modelo com o auxílio de profissionais especializados em 
avaliação de empresas; e v) a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas de-
monstrações financeiras. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria efetua-
dos, que estão consistentes com a avaliação da administração, consideramos que os critério 
e premissas para a mensuração do ativo de contrato adotados pela administração e as res-
pectivas divulgações são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto. Ênfase - Reapresentação dos valores correspondentes. Conforme mencio-
nado na nota explicativa 2.12, em decorrência dos efeitos de revisão das taxas de desconto 
dos fluxos financeiros dos contratos de concessão e respectivos efeitos nas margens de 
construção, os valores correspondentes referentes ao exercício anterior, apresentados para 
fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto na NBC 
TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não 
contém modificação relacionada a esse assunto. Responsabilidades da Administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 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 re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Compa-
nhia continuar 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 realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabili-
dade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objeti-
vos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em con-
junto, 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 detecta as eventuais distorções rele-
vantes 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 financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os ris-
cos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar 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 con-
troles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 

que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutu-
ra e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstra-
ções financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os respon-
sáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos traba-
lhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as defi-
ciências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas 
durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 19/03/2021.
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. -CRC-2SP015199/O-6
Ricardo Gomes Leite - Contador CRC-1RJ107146/O-1

Delphos perde o seu 
superintendente de TI

É com profunda cons-
ternação e pesar que os 
acionistas, conselheiros, 
presidência, diretoria e co-
laboradores da Delphos 
comunicam o falecimento 
nesta terça-feira (8), do 
superintendente de TI da 
empresa, Carlos Trindade 
Ferreira, profissional dedi-
cado, com notório saber e 
um ser humano admirado 
por todos que tiveram a 
oportunidade de compar-

tilhar o dia a dia de traba-
lho com ele.

Atuava na Delphos desde 
março de 1993, como analis-
ta de sistemas na área de Tec-
nologia da Informação (TI), 
até assumir a Superintendên-
cia em janeiro de 2019.

Para todos os colabo-
radores é um momento 
muito triste para a família 
Delphos. Trindade deixa a 
esposa Ludmilla e as filhas 
Camila e Letícia.

Como auxiliar corretores  
a ter visão exponencial

Muitos corretores tive-
ram sucesso, o mercado é 
próspero e a cada dia que 
passa se torna mais desafia-
dor. Um dos maiores desa-
fios para este profissional 
é entender MKT Digital 
de forma que agregue para 
seus negócios. O corretor 
Kleber de Paula criou uma 
startup para auxiliar corre-
tores na atração e fideliza-
ção de seus clientes e está 
dando mais um passo para 

ajudar os colegas. 
Atualmente, existe um 

grupo no aplicativo What-
sapp, chamado Corretor 
Inovador, onde comparti-
lham todos os dias diversos 
materiais que auxiliarão os 
participantes. É restrito pa-
ra usuários das plataformas 
Studio e Cliente Agente. As 
dicas são válidas para corre-
tores que já estão, ou que-
rem criar uma identidade 
no ambiente digital.

Clube dos Seguradores da Bahia recebe a Porto Seguro

Com objetivo de dar 
continuidade à in-
teração dos asso-

ciados com os executivos 
das seguradoras, a Confraria 
Online do Clube dos Segu-
radores da Bahia planejou 
uma nova transmissão, que 
acontece no próximo dia 

17, às 19 horas, que conta 
com a participação do vice-
presidente Comercial e de 
Marketing da Porto Seguro, 
Rivaldo Leite, com o tema 
“Desafio da Porto Seguro 
em meio a pandemia. Os 
novos pilares estratégicos 
da companhia, os produtos 

e serviços lançados nos úl-
timos meses e as parcerias 
recentes”.

Durante a transmissão, 
o presidente e a diretoria 
da entidade vai parabeni-
zar o CVG-SP, que com-
pletou 40 anos dedicados 
à cultura, a capacitação e a 

confraternização do setor 
de seguros. Para partici-
par, é só enviar um e-mail 
para evento@clubesegu-
radoresbahia.com.br. Em 
seguida, aguarde receber 
o ID e a senha para entrar 
na sala.

Qualicorp: melhor empresa  
da Bolsa na categoria saúde 

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

tivos, conquistou o Prêmio 
de Melhor Empresa da Bol-
sa 2021, na categoria do se-
tor de saúde. A premiação é 
conferida pelo portal de no-
tícias financeiras InfoMo-
ney, com base em ranking 
elaborado pela provedo-
ra de serviços financeiros 
Economática e pela escola 

de negócios Ibmec.
O ranking analisa crité-

rios quantitativos e qua-
litativos das empresas de 
capital aberto num período 
de três anos. A escolha das 
empresas valoriza a con-
sistência de resultados, de 
acordo com o organizador 
da premiação.

“Ficamos contentes 
com o grande reconhe-
cimento do Prêmio da 

InfoMoney”, comemo-
ra Bruno Blatt, CEO da 
Quali. “Consideramos que 
o resultado é fruto dos 
nossos esforços contínu-
os em busca de soluções 
inovadoras e consistentes 
para ampliar o acesso da 
população à saúde privada 
de qualidade no Brasil.”

Desde 2019, a Quali-
corp tem passado por uma 
ampla reestruturação, com 

a chegada de novas lide-
ranças, adoção de modelos 
ágeis para elaboração de 
projetos e resolutividade 
no atendimento a clien-
tes, ampliação de portfó-
lio, busca por crescimento 
orgânico e oferta de pro-
dutos regionais. A premia-
ção os Melhores da Bolsa 
2021, da InfoMoney, vai 
ocorrer entre os dias 29 de 
junho e 1º de julho. 

Ampla reestruturação com chegada de novas lideranças
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EVOLTZ V - Londrina Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 08.232.879/0001-09

Relatório da Administração

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31/12/2020, 2019 e 01/01/2019 (em milhares de reais) Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 
31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais, exceto lucro por ação)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)

Demonstrações dos resultados abrangentes para os
exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa referentes ao exercício encerrado 
em 31/12/2020 e para maiores informações referentes as Notas Explicativas as mesmas estão presentes no site da companhia através do endereço https://www.evoltz.com.br/resultados . A Diretoria

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
Ativo (reapresentado) (reapresentado)
Circulante 26.848 39.230 32.401
Caixa e equivalentes de caixa 7.727 16.952 11.958
Clientes 2.134 2.091 2.222
Partes relacionadas - 345 -
Tributos a recuperar 1.282 2.506 3.660
Ativo contratual da concessão 15.124 14.517 13.945
Adiantamento de dividendos 476 - -
Depósitos vinculados - 2.499 -
Outros ativos 106 320 616
Não Circulante 136.643 138.219 144.647
Realizável a longo prazo
Depósitos vinculados - - 2.083
Depósitos judiciais - 548 2.498
Tributos a recuperar 2.043 - -
Ativo contratual da concessão 134.278 137.472 139.865
Imobilizado 254 171 129
Intangível 68 28 72
Total do Ativo 163.491 177.449 177.048

31/12/2020 31/12/2019
(reapresentado)

Receita líquida 14.488 15.557
Custos da operação (2.620) (6.331)
Lucro bruto 11.868 9.226
Receitas (despesas) operacionais (5.199) (6.163)
Despesas gerais e administrativas (5.547) (6.163)

348 -
Resultado antes das despesas e receitas financeiras 6.669 3.064
Resultado financeiro (1.121) (1.268)
Receitas financeiras 1.453 794
Despesas financeiras (2.574) (2.062)

Resultado antes dos tributos sobre o lucro 5.548 1.796
IR e contribuição social: Correntes - -

Diferidos (2.301) (939)
Lucro líquido do exercício 3.247 857
Resultado básico e diluído por ação 0,039 0,007

31/12/2020 31/12/2019
(reapresentado)

Lucro líquido do exercício 3.247 857
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 3.247 857

Capital Reserva de lucros Lucros (prejuízos) Total Patrimô-
 social Reserva Especial de lucros a Realizar Reserva legal Retenção de lucros  acumulados nio líquido

Em 31/12/2018 (Reapresentado) 128.378 1.800 - - (1.105) 129.073
Lucro líquido do exercício - - - - 857 857
Em 31/12/2019 (Reapresentado) 128.378 1.800 - - (248) 129.930
Redução de Capital (45.000) - - - - (45.000)
Distribuição de dividendos intermediários - (1.800) - - 248 (1.552)
Distribuição de dividendos intercalares - - - - (3.085) (3.085)
Lucro líquido do exercício - - - - 3.247 3.247
Destinação do resultado do exercício:

Constituição de reserva - - 162 - (162) -
Em 31/12/2020 83.378 - 162 - - 83.540

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios
findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)

31/12/2020 31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais (reapresentado)
Lucro antes IR e da contribuição social correntes e diferidos 5.548 1.796
Ajustes de:
Remuneração do ativo contratual da concessão (12.588) (12.755)
Juros sobre empréstimos e financiamentos 1.664 1.893
Rendimentos sobre depósitos vinculados (29) (38)
Provisão e atualização de contingências (832) 2.252
Aumento de PIS e Cofins Diferidos (302) (228)
Outros - (2)
Variação no capital circulante:
Clientes (43) 131
Partes relacionadas (178) 560
Tributos a recuperar (819) 1.154
Ativo contratual da concessão 15.175 14.577
Fornecedores (854) 492
Tributos a recolher (94) 262
Provisões - (45)
Encargos setoriais 88 131
Outros Ativos e Passivos 167 287
Caixa aplicado nas operações 6.904 10.467
Imposto de renda e contribuição social pagos - (75)
Juros pagos s/empréstimos, financiamentos e debêntures (1.983) (1.904)
Depósitos judiciais 548 1.950
Caixa líquido gerados pelas (aplicado nas) ativ. operacionais 5.470 10.438
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Venda de imobilizado (83) (42)
Aquisição de intangíveis (39) 44
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento (122) 2
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Amortização de principal de empréstimos e financiamentos (22.989) (5.067)
Capitação de Empréstimo e debentures 56.000 -
Depósitos vinculados 2.528 (378)
Redução de Capital (45.000) -
Pagamento de Dividendos (5.112) -
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento (14.573) (5.445)
(Dim.) aumento líquido no Caixa e equivalentes de caixa (9.225) 4.994
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 16.952 11.958
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 7.727 16.952
(Dim.) aumento líquido no Caixa e equivalentes de caixa (9.225) 4.994

Aos Administradores e Acionistas da Evoltz V Londrina Transmissora de Energia S.A. Rio de 
Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Evoltz V Londrina 
Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Evoltz V Londrina Transmissora de Energia S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Ênfase - Reapresentação dos valores corresponden-
tes. Conforme mencionado na nota explicativa 2.12, em decorrência dos efeitos de revisão 
das taxas de desconto dos fluxos financeiros dos contratos de concessão e respectivos 
efeitos nas margens de construção, os valores correspondentes referentes ao exercício an-
terior, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresenta-
dos como previsto na NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação 
de Erro. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. Principais 
assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julga-
mento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. 
Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis 
e, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto 
abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comen-
tários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das de-
monstrações contábeis tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descri-
tas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa forma, 
nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa 
avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações contábeis. Os resultados 
de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, for-
necem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis da Com-
panhia. Mensuração do ativo de contrato. Conforme divulgado na nota explicativa 3.1, 
a Companhia avalia que mesmo após a conclusão da fase de construção da infraestrutura 
de transmissão segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da receita de cons-
trução, uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de operar e manter para que a 
Companhia passe a ter um direito incondicional de receber caixa. Em 31/12/2020, o saldo 
do ativo de contrato da Companhia é de R$149.401 mil. O reconhecimento do ativo de 
contrato e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com 
cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento em que o cliente 
obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da Companhia em 
relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer 
também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela administração para estimar 
os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de performance, tais 
como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, ou inexistência de margens de 
lucro esperada, em cada obrigação de performance identificada e as projeções das receitas 
esperadas. Ainda, por se tratar de um contrato de longo prazo, a identificação da taxa de 
desconto que representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimento fu-
turo também requer o uso de julgamento por parte da administração. Devido à relevância 
dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração da receita 

de contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa auditoria.  
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria in-
cluíram, dentre outros: i) o entendimento do processo da Companhia relacionado aos cál-
culos do ativo de contrato de concessão; ii) análise da existência ou não de margem nos 
contratos; iii) análise do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das obriga-
ções de performance previstas contratualmente, além de aspectos relacionados aos com-
ponentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; iv) a revisão dos fluxos de caixa projeta-
dos, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e na definição da taxa de 
desconto utilizada no modelo com o auxílio de profissionais especializados em avaliação de 
empresas; e v) a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações 
financeiras. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que estão 
consistentes com a avaliação da administração, consideramos que os critério e premissas 
para a mensuração do ativo de contrato adotados pela administração e as respectivas divul-
gações nas notas explicativas 3.1 e 8 às demonstrações financeiras são aceitáveis no contex-
to das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidades da Admi-
nistração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela de-
terminou 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 
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos 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 realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financei-
ras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, toma-
das 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 detecta as eventuais distor-
ções 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 financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audito-
ria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.  
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a ade-
quação 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 continui-
dade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações financeiras 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 a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos 
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identifica-
das durante nossos trabalhos Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os res-
ponsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 
significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa 
maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em 
nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação 
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos 
que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências ad-
versas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefí-
cios da comunicação para o interesse público. 

Rio de Janeiro, 26/03/2021. 
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6
Ricardo Gomes Leite - Contador CRC-1RJ107146/O-1

João Nogueira - Denise Araujo Francisco 
Diretoria

Leandro Tinoco Campos - CRC – RJ 127494/O-2
Contador

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
Passivo e Patrimônio líquido (reapresentado) (reapresentado)
Circulante 6.681 24.144 7.252
Fornecedores 280 1.134 642
Empréstimos e financiamentos - 20.634 5.208
Debêntures 4.570 - -
Tributos a recolher 241 303 61
Provisões - - 294
Encargos setoriais 1.010 922 791
Partes relacionadas 480 1.003 98
Outros passivos 99 148 158
Não circulante 73.267 23.376 40.724
Empréstimos e financiamentos - - 20.504
Debêntures 48.756 - -
Tributos a recolher - 32 87
Provisões 2.546 3.378 877
PIS e COFINS diferidos 13.020 13.322 13.550
IR e contribuição social diferidos 8.945 6.644 5.706
Patrimônio líquido 83.542 129.929 129.072
Capital social 83.378 128.378 128.378
Reserva de lucros 164 1.551 694
Total do passivo e patrimônio líquido 163.491 177.449 177.048

Três perguntas: cuidados com day trade, influenciadores e criptomoedas
Por Jorge Priori

O day trade é uma 
operação maravil-
hosa que permite 

ganhar dinheiro sem ter 
dinheiro, sendo necessário 
apenas comprar e vender 
com lucro no mesmo dia. 
Para aprender a fazer isso, 
a pessoa precisa contratar 
um curso com preço espe-
cial, cujas propagandas são 
veiculadas através de plata-
formas como o Youtube.

Ok, mas isso é verdade 
mesmo? Para tirarmos essa 
dúvida, conversamos com 
Tiago Cespe, fundador da 
Cespe Educação Financei-
ra e da Cespe Investimen-
tos, primeiro escritório do 
Rio de Janeiro credenciado 
pelo Safra Invest. Também 
conversamos sobre influen-
ciadores digitais e analistas, 
e sua opinião sobre o mer-
cado de criptomoedas.

O apelo do day trade 
é muito utilizado para 
atrair a atenção dos in-
vestidores, principal-
mente dos iniciantes. Es-
sa operação é tão simples 
quanto parece? É possív-
el ganhar dinheiro de for-
ma constante, tranquila e 
segura com day trade?

O day trade realmente 

não é simples. Para fazê-
lo, uma pessoa pode usar 
a análise gráfica. Um home 
broker, por exemplo, gera 
os gráficos para um inves-
tidor, mas o que ele está 
vendo está sendo visto por 
todos os investidores, pois 
todos têm o mesmo acesso.

Não é com um curso 
ou com uma live que uma 
pessoa vai aprender a fazer 
análise gráfica. Existem di-
versas técnicas diferentes 
que são conhecidas por to-
dos os investidores profis-
sionais. Para que uma pes-
soa possa utilizar a análise 
gráfica, ela deve fazer ao 
menos três cursos.

Tão importante quanto 
isso, a pessoa tem que se 
identificar com o mercado 
financeiro, pois o que mais 
derruba as pessoas na bolsa 
de valores é o emocional. 
Quando uma pessoa está 
usando um simulador, ela 
está tranquila. Quando se 
coloca o dinheiro da sua vida 
em jogo, é muito mais com-
plicado. A pessoa coloca um 
ponto de entrada e saída. O 
mercado começa a cair e bate 
no ponto de stop (venda). Se 
a pessoa não tiver um emo-
cional equilibrado, uma visão 
estratégica, ela não vai sair na 
hora em que tem que sair.

As pessoas que são atraí-

das pelas propagandas de 
day trade têm a ganância de 
ganhar dinheiro rápido, a 
qualquer custo. O problema 
é que a quantidade de pessoas 
que ganham é muito menor 
que a quantidade de pessoas 
que perdem. As pessoas que 
ganham já têm uma jornada 
de experiência. Uma pessoa 
com cinco anos de mercado 
financeiro já começa a ter 
uma estratégia.

Com relação aos va-
lores, a pessoa deve investir 
pequenos montantes, ainda 
mais se for operar no mer-
cado de opções ou futuro. 
Esse valor não pode fazer 
falta, pois ele vai ser usado 
como um aprendizado. De-
pois de um ano e meio ac-
ertando 70% ou mais das 
operações feitas, a pessoa 
pode começar a pensar em 
aumentar o valor investido.

Muitas pessoas na inter-
net te influenciam a pegar 
todo o seu patrimônio e 
investi-lo na Bolsa. O pior 
que pode acontecer é a pes-
soa ganhar as três primeiras 
operações. Ela vai ficar con-
fiante demais, pegar todo o 
seu dinheiro e colocá-lo na 
Bolsa. É quando ela começa 
a perder. Daqui a pouco, a 
pessoa vai olhar e ver que 
perdeu o seu dinheiro, o 
dinheiro da família e o 

dinheiro dos amigos. Essa 
história se repete ano a ano.

O day trade tem que ser 
visto como um caminho de 
médio e longo prazo, onde 
a pessoa vai aprender a gerir 
o seu dinheiro e fazer essas 
operações.

Quais são os cuidados 
que as pessoas devem ter 
com influenciadores dig-
itais e casas de análise?

Quando uma pessoa 
começa a estudar, ela deve 
buscar profissionais que 
realmente são capacita-
dos com a certificação de 
analista CNPI (Certificado 
Nacional do Profissional 
de Investimento). Verificar 
se esse profissional atua 
no mercado financeiro na 
prática, não sendo apenas 
um teórico. Muito menos 
alguém que acabou de apre-
nder e acha que pode ficar 
replicando o que apren-
deu, sem nunca ter ganho 
dinheiro na Bolsa. Pior: se 
investiu, perdeu e resolveu 
ganhar dinheiro vendendo 
cursos de day trade. O que 
mais acontece são pessoas 
que perderam dinheiro na 
Bolsa e fazem posts dizen-
do que acertaram. Isso é 
muito fácil de ser montado.

A pessoa também pode 
buscar um gestor de fundo 

ou um agente autônomo de 
investimentos, mas que atue 
no mercado financeiro e 
que realmente utilize o que 
vai ensinar. Depois disso, a 
pessoa deve buscar outro 
especialista para aprender 
técnicas diferentes.

Isso também serve pa-
ra casas de análises. Se os 
analistas de uma casa de 
análise foram processa-
dos pela CVM (Comissão 
de Valores Mobiliários) e 
perderam seus certificados, 
eles não são mais especial-
istas do mercado financeiro, 
portanto suas opiniões não 
deveriam ser consideradas.

Se realmente é possível 
ganhar milhões fazendo 
operações de day trade na 
Bolsa, por que existem in-
fluenciadores e analistas 
gráficos ministrando cursos 
em vez de gastar o próprio 
tempo fazendo essas opera-
ções? É porque isso não é 
verdade. Pode acontecer de 
você ganhar 100, 200, 300% 
numa operação, mas isso 
não será constante. Quem 
sabe fazer isso de verdade 
não fica vendendo curso.

Como você tem visto 
o mercado de criptomo-
edas?

Na minha opinião, como 
as criptomoedas foram de-

senvolvidas para que o pro-
prietário não seja identifica-
do, elas são muito utilizadas 
para lavagem de dinheiro. 
Elas também são influen-
ciadas por pessoas muito 
conhecidas que fazem um 
simples twitter para gerar 
valorizações, fazendo com 
que outras pessoas entrem 
no mercado sem funda-
mento algum.

Pode ser que no futuro as 
moedas sejam digitais, mas 
será necessário criar muitas 
regras de segurança para is-
so. Da forma como ocorre 
hoje, eu não recomendo in-
vestir em criptomoedas.

Se for o caso, no Brasil 
existe uma forma segura de 
se investir nesse mercado. 
Trata-se do ETF HASH11 
negociado na B3. Pelo 
HASH11 o investidor está 
exposto ao desempenho do 
índice Nasdaq Crypto In-
dex (NCI) que busca refle-
tir o desempenho de uma 
cesta de criptomoedas.

É preciso estudo, in-
teligência financeira e emo-
cional para que uma pes-
soa consiga conviver com 
as oscilações abruptas que 
acontecem no mercado de 
criptomoedas, que é influ-
enciado por forças obscuras 
e fora de qualquer tipo de 
análise que possa ser feita.
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EVOLTZ VI - Campos Novos Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 08.635.011/0001-50

Relatório anual da Administração

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31/12/2020, 2019 e 01/01/2019 (em milhares de reais) Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em
31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais, exceto lucro por ação)

Demonstrações dos resultados abrangentes para os
exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios
findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa referentes ao exercício encerrado 
em 31/12/2020 e para maiores informações referentes as Notas Explicativas as mesmas estão presentes no site da companhia através do endereço https://www.evoltz.com.br/resultados . A Diretoria

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019

Ativo
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
Circulante 34.204 41.532 29.896
Caixa e equivalentes de caixa 10.378 12.900 5.538
Contas a receber 2.388 2.725 2.471
Partes relacionadas - 92 -
Tributos a recuperar 1.459 3.063 2.583
Ativo de contrato de concessão 19.763 18.970 18.223
Depósitos vinculados - 2.339 -
Outros ativos 217 1.443 1.081
Não Circulante 208.654 210.373 221.204
Depósitos vinculados - - 2.462
Depósitos judiciais 1.786 60 74
Tributos a recuperar 2.253 - 3.640
Ativo de contrato de concessão 204.474 202.267 214.768
Imobilizado 63 147 214
Intangível 78 34 46
Total do Ativo 242.858 251.905 251.100

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
Passivo e Patrimônio líquido (reapresentado) (reapresentado)
Circulante 7.865 33.162 9.058
Fornecedores 171 1.241 776
Empréstimos e financiamentos - 26.818 5.124
Debêntures 4.437 - -
Partes relacionadas 572 1.284 104
Tributos a recolher 398 415 190
Dividendos a pagar 536 2.265 1.227
Provisões - - 631
Encargos setoriais 1.185 1.077 922
Outros passivos 566 62 84
Não circulante 112.581 50.768 77.400
Empréstimos e financiamentos - - 27.664
Debêntures 59.772 - -
Tributos a recolher - 151 302
Provisões 5.518 4.873 7.209
PIS e COFINS diferidos 18.656 19.191 19.630
IR e contribuição social diferidos 28.635 26.553 22.594
Patrimônio líquido 122.413 167.975 164.642
Capital social 92.739 133.739 133.739
Reserva de lucros 29.674 34.236 30.903
Total do passivo e patrimônio líquido 242.858 251.905 251.100

31/12/2020 31/12/2019
(reapresentado)

Receita líquida 16.440 17.299
Custos da operação (4.244) (2.456)
Lucro bruto 12.196 14.843
Receitas (despesas) operacionais (6.009) (4.095)
Despesas gerais e administrativas (6.497) (4.095)
Outras receitas operacionais 488 -

Resultado antes das despesas e receitas financeiras 6.187 10.748
Resultado financeiro (1.849) (2.397)
Receitas financeiras 1.495 490
Despesas financeiras (3.344) (2.887)

Resultado antes dos tributos sobre o lucro 4.338 8.351
Imposto de renda e contribuição social (2.082) (3.980)
Correntes - (21)
Diferidos (2.082) (3.959)

Lucro líquido do exercício 2.256 4.372
Resultado básico e diluído por ação 0,024 0,047

31/12/2020 31/12/2019
(reapresentado)

Lucro líquido do exercício 2.256 4.372
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 2.256 4.372Reserva de lucro

Capital 
social

Reserva Especial  
de lucros a Realizar

Reserva  
legal

Retenção  
de lucros

Prejuízos  
acumulados

Total Patrimônio  
líquido

Em 31/12/2018 (Reapresentado) 133.739 26.963 258 3.682 - 164.642
Lucro líquido do exercício - - - - 4.372 4.372
Destinação do resultado do exercício: Constituição de Reservas - - 219 3.115 (3.334) -

Distribuição de Dividendos - - - - (1.038) (1.038)
Em 31/12/2019 (Reapresentado) 133.739 26.963 477 6.797 - 167.976
Redução de capital (41.000) - - - - (41.000)
Deliberação de não distribuição dividendos 2019 - - - 1.038 - 1.038
Distribuição de dividendos intermediários - (523) - (6.797) - (7.320)
Lucro líquido do exercício - - - - 2.256 2.256
Destinação do resultado do exercício: Constituição de Reservas - - 113 1.608 (1.720) -

Distribuição de Dividendos - - - - (536) (536)
Em 31/12/2020 92.739 26.440 590 2.646 - 122.413

31/12/2020 31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais (reapresentado)
Lucro antes IR e da contribuição social correntes e diferidos 4.338 8.351
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa
 líquido gerado pelas atividades operacionais:
Remuneração do ativo de contrato de concessão (14.841) (15.042)
Juros sobre empréstimos e financiamentos e debêntures 2.542 2.434
Provisão e atualização de contingências (645) (631)
PIS e COFINS diferidos (535) (438)
Outros (50) (45)
Variação no capital circulante:
Clientes 337 (254)
Partes relacionadas (619) 1.213
Tributos a recuperar (649) 3.160
Ativo de contrato de concessão 19.706 18.930
Fornecedores (1.070) 352
Tributos a recolher (168) 74
Provisões 1.290 (2.336)
Encargos setoriais 109 155
Aumento de outros ativos e passivos 1.101 (397)
Caixa gerado nas operações 10.846 15.525
Imposto de renda e contribuição social pagos - (21)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos e debêntures               (2.213) (2.448)
Depósitos judiciais (1.726) 14
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 6.907 13.070
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Baixa (aquisição) de imobilizado 84 67
Baixa (aquisição) de intangíveis (44) 12
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento 40 79
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Capitação de empréstimos e financiamentos e debêntures 67.000 -
Amortização de principal de empréstimos e
 financiamentos e debêntures (29.311) (5.956)
Redução de capital (41.000) -
Pagamento de dividendos (8.547) -
Depósitos vinculados 2.339 168
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (9.469) (5.788)
(Redução) Aumento líquida no caixa
 e equivalentes de caixa (2.522) 7.362
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 12.900 5.538
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 10.378 12.900
(Redução) Aumento líquida no caixa
 e equivalentes de caixa (2.522) 7.362

Aos Administradores e Acionistas da Evoltz VI Campos Novos Transmissora de Ener-
gia S.A. - Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da 
Evoltz VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Evoltz VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. em 
31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Ênfase - Reapresentação dos valores correspondentes. Conforme mencionado na 
nota explicativa 2.12, em decorrência dos efeitos de revisão das taxas de desconto dos 
fluxos financeiros dos contratos de concessão e respectivos efeitos nas margens de cons-
trução, os valores correspondentes referentes ao exercício anterior, apresentados para fins 
de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto na NBC TG 
23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não 
contém modificação relacionada a esse assunto. Principais assuntos de auditoria. 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram 
os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tra-
tados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis e, como um todo e na 
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis, portanto, não expres-
samos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de 
como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resulta-
dos de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”, incluindo 
aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria 
incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de 
riscos de distorções significativas nas demonstrações contábeis. Os resultados de nossos 
procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a 
base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis da Companhia. 
Mensuração do ativo de contrato. Conforme divulgado na nota explicativa 3.1, a 
Companhia avalia que mesmo após a conclusão da fase de construção da infraestrutura 
de transmissão segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da receita de 
construção, uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de operar e manter para 
que a Companhia passe a ter um direito incondicional de receber caixa. Em 31/12/2020, 
o saldo do ativo de contrato da Companhia é de R$224.237 mil. O reconhecimento do 
ativo de contrato e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de con-
trato com cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento em que 
o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da 
Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo 
do tempo requer também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela adminis-
tração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação 
de performance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, ou 
inexistência de margens de lucro esperada, em cada obrigação de performance identifi-
cada e as projeções das receitas esperadas. Ainda, por se tratar de um contrato de longo 
prazo, a identificação da taxa de desconto que representa o componente financeiro em-
butido no fluxo de recebimento futuro também requer o uso de julgamento por parte da 

administração. Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo envolvido, 
consideramos a mensuração da receita de contrato com clientes como um assunto signi-
ficativo para a nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos 
procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) o entendimento do processo da 
Companhia relacionado aos cálculos do ativo de contrato de concessão; ii) análise da 
existência ou não de margem nos contratos; iii) análise do contrato de concessão e seus 
aditivos para identificação das obrigações de performance previstas contratualmente, além 
de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; iv) a 
revisão dos fluxos de caixa projetados, das premissas relevantes utilizadas nas projeções 
de custos e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo com o auxílio de profis-
sionais especializados em avaliação de empresas; e v) a avaliação das divulgações efetuadas 
pela Companhia nas demonstrações financeiras. Com base no resultado dos procedimen-
tos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a avaliação da administração, 
consideramos que os critério e premissas para a mensuração do ativo de contrato adotados 
pela administração e as respectivas divulgações às notas explicativas 3.1 e 8 às demons-
trações financeiras são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demons-
trações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações financeiras 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, independentemen-
te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operan-
do, 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 realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 se-
gurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta 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 financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultan-
te 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 inten-
cionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas 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 relevan-
te, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-

ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significa-
tivas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que even-
tualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram 
objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que 
foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis 
do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regula-
mento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias ex-
tremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso 
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2021.
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6
Ricardo Gomes Leite - Contador CRC-1RJ107146/O-1

João Nogueira - Denise Araujo Francisco 
Diretoria

Leandro Tinoco Campos - CRC – RJ 127494/O-2
Contador

Marcas chinesas de smartphones 
lideram mercado da África
A Transsion Holdin-

gs, uma fabricante 
de smartphones 

com sede na China, superou 
a Samsung no mercado afri-
cano, liderando com uma 
participação de unidades 
combinada de 44,3%, de 
acordo com o mais recente 
estudo da empresa de pes-
quisa global International 
Data Corporation (IDC), 
divulgado na terça-feira (8) 
em Nairóbi.

A IDC informou que a 
Transsion, que produz as 
marcas Tecno, Infinix e Itel, 
foi seguida pela Samsung 
e a Oppo com participa-
ções respectivas de 22,9% e 
8,3%. As marcas da Trans-
sion também dominaram 
o mercado de telefones de 
recursos, com uma partici-
pação de unidades combi-
nada de 78,7%, seguida pela 
Nokia e a Stylo com partici-
pações respectivas de 8,1% 
e 1,7%.

Segundo a IDC, o merca-

do geral de celulares da Áfri-
ca teve um crescimento anual 
de 14% no primeiro trimes-
tre do ano, para 53,3 milhões 
de unidades. O mercado de 
smartphones do continente 
cresceu 16,8% no mesmo 
período, para 23,4 milhões de 
unidades, enquanto o merca-
do de telefones de recursos 
cresceu 11,9%, para 29,9 mi-
lhões de unidades.

“O aumento das espe-
cificações e atributos dos 
smartphones está elevan-
do os preços, como com-
provado pelo crescimento 
da faixa de preços de bai-
xo custo”, detalhou Taher 
Abdel-Hameed, analista de 
pesquisa sênior da IDC. 
Todos os principais forne-
cedores, como Transsion, 
Samsung, Oppo e Xiaomi, 
lançaram novos modelos de 
recursos, faixas de preços 
de custo ultrabaixo inferior 
a 10.790 xelins (US$ 100).

“Esses modelos foram 
bem recebidos por canais 

e clientes, alimentando o 
crescimento da faixa de pre-
ços de baixo custo”, acres-
centou. A faixa de preços 
de custo ultrabaixo - menos 
de US$ 100 - respondeu por 
42% das remessas do mer-
cado no primeiro trimestre 
de 2021, caindo dos 49,6% 
no mesmo período de 2020. 
O estudo afirma que a faixa 
de preços de baixo custo - 
US$ 100 a 200 - teve um au-
mento em sua participação 
de 35,2% para 43,3% de ja-
neiro a março do ano.

O crescimento do mer-
cado de smartphones foi 
estimulado pelo lançamen-
to de vários novos modelos 
por fornecedores Android, 
de acordo com o estudo. 
Ramazan Yavuz, gerente 
de pesquisa sênior da IDC, 
disse que apesar da escassez 
de suprimentos que afeta os 
fornecedores de celulares, 
as grandes marcas consegui-
ram ampliar seus portfólios 
de modelos e promover um 

crescimento em suas remes-
sas para a África durante o 
primeiro trimestre de 2021.

“Com programas de va-
cinação acelerados e eco-
nomias lentamente recupe-
rando a saúde no segundo 
semestre do ano, espera-se 
que a demanda dos consu-
midores aumente, ajudando 
os mercados de smartpho-
nes da região a se desenvol-
verem com base no cres-
cimento observado no 
primeiro trimestre de 2021 
durante o restante do ano”, 
acrescentou Yavuz.

De acordo com agência 
Xinhua, o estudo assinala 
que os grandes mercados 
de smartphones tiveram 
um bom desempenho du-
rante o primeiro trimes-
tre, com exceção da África 
do Sul, onde os principais 
fornecedores enfrentaram 
escassez de oferta e um 
ambiente econômico que 
impactou negativamente a 
demanda.

BNDES assina projeto 
piloto com a Coca-Cola

A diretoria do Banco 
Nacional de Desen-
volvimento Eco-

nômico e Social (BNDES) 
assinou acordo de coope-
ração técnica (ACT) com a 
Coca-Cola Brasil, informou 
nesta quarta-feira o banco, 
esclarecendo que o objetivo é 
promover, nos próximos anos, 
projetos e iniciativas conjuntas 
de desenvolvimento sustentá-
vel que contribuam para gerar 
impactos sociais e ambientais 
positivos para o Brasil.

O primeiro plano de tra-
balho do ACT, iniciado pela 
Coca-Cola Brasil, visa dar 
acesso à água para consumo 
humano em escolas e a famí-
lias, através da instalação ou 
reforma de cisternas (tecno-
logias sociais). Inicialmente, 
serão beneficiados cerca de 
3.400 alunos e educadores 
em quinze comunidades ru-
rais ou de baixa renda de cin-
co municípios dos estados de 
Pernambuco, Paraíba e Rio 
Grande do Norte.

O ACT formaliza projeto 

piloto da agenda de parceria 
ambiental, social e gover-
nança corporativa (ASG) do 
BNDES com a Coca-Cola 
Brasil, abrangendo diversas 
frentes: acesso à água, prote-
ção e reflorestamento de ma-
tas de bacias hídricas, recicla-
gem, agricultura sustentável, 
educação e apoio às micro, 
pequenas e médias empresas 
(MPMEs).

 “A expectativa é que o 
acordo abra caminho para 
a promoção e desenvolvi-
mento de outras iniciativas 
ASG alinhadas às estraté-
gias das duas empresas”, 
afirmou o diretor de Crédi-
to e Infraestrutura do Ban-
co, Petrônio Cançado.

“A assinatura do acordo 
sela o início de uma impor-
tante parceria entre Coca-
Cola Brasil e BNDES e per-
mitirá o desenvolvimento de 
ações conjuntas de sustenta-
bilidade e de impacto social”, 
avaliou o diretor de Relações 
Governamentais da Coca-
Cola Brasil, Victor Bicca.
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Relatório anual da Administração

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31/12/2020, 2019 e 01/01/2019 (em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)

Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 
31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais, exceto lucro por ação)

Diretoria

Contadora

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

João Nogueira - Denise Araujo Francisco

Leandro Tinoco Campos - CRC – RJ 127494/O-2

Demonstrações dos resultados abrangentes para os
exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os 
exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa referentes ao exercício encerrado 
em 31/12/2020 e para maiores informações referentes as Notas Explicativas as mesmas estão presentes no site da companhia através do endereço https://www.evoltz.com.br/resultados . A Diretoria

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
Ativo (reapresentado) (reapresentado)
Circulante 24.028 26.216 21.972
Caixa e equivalentes de caixa 7.469 2.681 4.942
Clientes 3.472 3.350 1.776
Partes relacionadas - 2.775 -
Tributos a recuperar 966 1.017 861
Ativo contratual da concessão 11.284 14.517 13.945
Adiantamento de dividendos 465 - -
Depósitos vinculados - 1.579 -
Outros ativos 373 297 448
Não Circulante 120.439 117.264 115.350
Realizável a longo prazo
Depósitos vinculados - - 1.394
Depósitos judiciais 10 147 202
Tributos a recuperar 1.533 - 2.435
Ativo contratual 118.643 109.521 111.067
Imobilizado 194 7.574 221
Intangível 60 22 31
Total do Ativo 144.467 143.480 137.322

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
Passivo e Patrimônio líquido (reapresentado) (reapresentado)
Circulante 8.426 18.713 6.597
Fornecedores 323 1.639 1.579
Empréstimos e financiamentos - 12.780 3.225
Debêntures 5.037 - -
Partes relacionadas 394 291 311
Dividendos a pagar 1.265 1.410 1.124
Tributos a recolher 485 597 240
Encargos setoriais 802 727 -
Obrigações Sociais e Trabalhistas - 1.068 52
Outros passivos 120 201 66
Não circulante 61.530 27.167 33.357
Empréstimos e financiamentos - - 12.700
Debêntures 31.267 -
Tributos a recolher - 240 502
Provisões 478 197 -
Obrigações especiais 7.345 7.345 -
PIS e COFINS diferidos 10.560 10.769 10.847
IR e contribuição social diferidos 11.880 8.616 9.308
Patrimônio líquido 74.512 97.600 96.683
Capital social 68.621 84.621 84.621
Reserva de lucros 5.891 12.979 12.062
Total do passivo e patrimônio líquido 144.467 143.480 137.322

31/12/2020 31/12/2019
Operações continuadas (reapresentado)
Receita líquida 14.090 11.577
Custos da operação (3.013) (2.444)
Lucro bruto 11.076 9.133
Receitas (despesas) operacionais (2.337) (7.217)
Despesas gerais e administrativas (3.304) (7.316)
Outras receitas operacionais 968 99

Lucro operacional antes do resultado financeiro 8.739 1.916
Resultado financeiro (302) (1.254)
Receitas financeiras 1.771 251
Despesas financeiras (2.073) (1.505)

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 8.437 662
Imposto de renda e contribuição social (3.110) 540
Correntes - (154)
Diferidos (3.110) 694

Lucro líquido do exercício 5.327 1.202
Resultado básico e diluído por ação 0,078 0,018

Capital 
social

Reserva de lucros Lucros  
acumulados

Total Patrimô- 
nio líquidoReserva Especial de lucros a Realizar Reserva legal Retenção de lucros

Em 31/12/2018 (Reapresentado) 84.621 2.498 627 8.938 - 96.683
Lucro líquido do exercício - - - - 1.202 1.202
Destinação do resultado do exercício
Constituição de Reservas - - 60 856 (916) -
Distribuição de Dividendos - - - - (285) (285)

Em 31/12/2019 84.621 2.498 687 9.794 - 97.600
Redução de capital (16.000) - - - - (16.000)
Deliberação de não distribuição dividendos 2019 - - - 285 - 285
Distribuição de dividendos - (2.498) - (8.938) (11.436)
Lucro líquido do exercício - - - - 5.327 5.327
Constituição de Reservas - - 266 3.796 (4.062) -
Distribuição de dividendos - - - - (1.265) (1.265)

Em 31/12/2020 68.621 - 953 4.938 - 74.152

31/12/2020 31/12/2019
(reapresentado)

Lucro líquido do exercício 5.327 1.202
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado abrangente do exercício 5.327 1.202

31/12/2020 31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais (reapresentado)
Lucro antes IR e da contribuição social correntes e diferidos 8.437 662
Ajustes de:
Remuneração do ativo contratual da concessão (9.721) (9.814)
Juros sobre empréstimos e financiamentos 1.162 1.172
Proivsão e atualização de contingências - (43)
Aumento de PIS e Cofins Diferidos 946 88
Outros - 20
Variação no capital circulante:
Clientes (122) (1.574)
Partes relacionadas 2.878 (2.550)
Tributos a recuperar (1.482) 2.279
Ativo contratual da concessão 3.833 10.788
Fornecedores (1.316) 60
Tributos a recolher (351) (127)
Provisões 281 -
Encargos setoriais 75 108
Obrigações especiais 7.379 -
Obrigações Sociais e Trabalhistas (1.068) 1.016
Outros Ativos e Passivos (1.161) 119
Caixa aplicado nas operações 9.771 2.205
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos (1.417) (1.179)
Depósitos judiciais 137 55
Caixa líquido gerados pelas (aplicado nas)
 atividades operacionais 8.491 1.081
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado - (8)
Aquisição de intangíveis (37) 9
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento (37) 1
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Amortização de principal de empréstimos e financiamentos (18.221) (3.138)
Capitação de Empréstimo 42.000 -
Depósitos ivnculados 1.579 (205)
Redução de capital (16.000) -
Pagamento de Dividendos (13.024) -
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento (3.666) (3.343)
Aumento (dim.) líquido no Caixa e equivalentes de caixa 4.788 (2.261)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.681 4.942
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 7.469 2.681
Aumento (dim.) líquido no Caixa e equivalentes de caixa 4.788 (2.261)

Aos Administradores e Acionistas da Evoltz VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia 
S.A. Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Evoltz VII 
Foz do IguaçuTransmissora de Energia S.A. (Companhia), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das prin-
cipais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi-
nanceira da Evoltz VII Foz Iguaçu Transmissora de Energia S.A. em 31/12/2020, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi con-
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos inde-
pendentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos 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. Ênfase - Reapresentação dos valores cor-
respondentes. Conforme mencionado na nota explicativa 2.12, em decorrência dos efeitos 
de revisão das taxas de desconto dos fluxos financeiros dos contratos de concessão e respec-
tivos efeitos nas margens de construção, os valores correspondentes referentes ao exercício 
anterior, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresen-
tados como previsto na NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifica-
ção de Erro. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. Principais 
assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julga-
mento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. 
Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis 
e, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto 
abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comen-
tários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demons-
trações contábeis tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na 
seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa forma, 
nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa 
avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações contábeis. Os resultados 
de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, forne-
cem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis da Compa-
nhia. Mensuração do ativo de contrato. Conforme divulgado na nota explicativa 3.1, a 
Companhia avalia que mesmo após a conclusão da fase de construção da infraestrutura de 
transmissão segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da receita de constru-
ção, uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de operar e manter para que a 
Companhia passe a ter um direito incondicional de receber caixa. Em 31/12/2020, o saldo 
do ativo de contrato da Companhia é de R$137.271 mil. O reconhecimento do ativo de 
contrato e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com 
cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento em que o cliente 
obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da Companhia em 
relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer 
também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela administração para estimar 
os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de performance, tais 
como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, ou inexistência de margens de 
lucro esperada, em cada obrigação de performance identificada e as projeções das receitas 
esperadas. Ainda, por se tratar de um contrato de longo prazo, a identificação da taxa de 
desconto que representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimento fu-
turo também requer o uso de julgamento por parte da administração. Devido à relevância 

dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração da receita 
de contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa auditoria. Como nos-
sa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre 
outros: i) o entendimento do processo da Companhia relacionado aos cálculos do ativo de 
contrato de concessão; ii) análise da existência ou não de margem nos contratos; iii) análise 
do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de performance 
previstas contratualmente, além de aspectos relacionados aos componentes variáveis apli-
cáveis ao preço do contrato; iv) a revisão dos fluxos de caixa projetados, das premissas rele-
vantes utilizadas nas projeções de custos e na definição da taxa de desconto utilizada no 
modelo com o auxílio de profissionais especializados em avaliação de empresas; e v) a ava-
liação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras. Com base 
no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a ava-
liação da administração, consideramos que os critério e premissas para a mensuração do 
ativo de contrato adotados pela administração e as respectivas divulgações nas notas expli-
cativas 3.1 e 8 às demonstrações financeiras são aceitáveis no contexto das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidades da Administração e da gover-
nança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsá-
veis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria 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 internacio-
nais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropria-
dos às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
ção. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 

opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente 
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de co-
municação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram consi-
derados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício 
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos 
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha 
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, 
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as 
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, 
superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 

Rio de Janeiro, 26/03/2021
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6
Ricardo Gomes Leite - Contador CRC-1RJ107146/O-1.

Fitch eleva nota da multinacional brasileira JBS 
Perspectiva dos ratings corporativos é estável

A Fitch Ratings ele-
vou os IDRs (Issuer 
Default Ratings - 

Ratings de Inadimplência 
do Emissor) de Longo Pra-
zo em Moedas Estrangei-
ra e Local da JBS S.A para 
‘BBB–’, de ‘BB+’. A agên-
cia também elevou o rating 
das notas seniores sem ga-
rantias reais garantidas pela 
JBS e atribuiu rating ‘BBB–’ 
às novas notas seniores 
sem garantias e vinculadas 
a metas de sustentabilidade 
emitidas pela JBS Finance 
Luxembourg S.a.rl., tam-
bém garantidas pela JBS. O 
Rating Nacional de Longo 
Prazo ‘AAA (bra)’ foi afir-
mado. A Perspectiva dos ra-
tings corporativos é estável. 
O relatório foi publicado 
nesta quarta-feira.

Segundo a agência, a ele-
vação para ‘BBB–’ reflete o 
forte perfil de negócios da 
JBS, sua baixa alavancagem, 
sua forte liquidez, a geração 
positiva de fluxo de caixa li-
vre (FCF), o favorável perfil 

de amortização de sua dívi-
da, o histórico de acesso ao 
mercado internacional e o 
recente acordo com o De-
partamento de Justiça dos 
EUA (DoJ), realizado por 
sua controladora. Os ratin-
gs continuam limitados por 
sua estrutura de governança 
corporativa e pela concen-
tração de controle acioná-
rio.

A Fitch acredita que a 
alavancagem líquida da 
JBS permanecerá abai-
xo de 2,0 vezes em 2021 
(comparado a 1,7 vez, in-
cluindo ajustes de IFRS 
16 ao final de 2020), em 
função do crescimento 
das vendas e do Ebitda, 
resultante do forte desem-
penho das operações nos 
Estados Unidos, princi-
palmente a de carne bo-
vina. Os fundamentos da 
JBS são também susten-
tados pela forte demanda 
global por proteína, prin-
cipalmente da Ásia, pelos 
altos preços da carne bovi-

na, pela reabertura de seu 
segmento de food service 
e pela recuperação econô-
mica global.

Estes fundamentos po-
sitivos são parcialmente 
contrabalançados pelos 
elevados custos da ração e 
do gado no Brasil e pelos 
custos mais altos da mão de 
obra nos EUA. Na opinião 
da agência, a JBS também 
deve buscar aquisições do 
tipo bolt-on para aumentar 
sua carteira de produtos de 
maior valor agregado. Não 
há expectativa de que even-
tuais aquisições aumentem 
a alavancagem líquida pa-
ra muito além de 2,5 vezes 
em 2021, tendo em vista o 
porte relevante da empresa. 
Seria necessária uma aquisi-
ção de mais de USD 5 bi-
lhões - assumindo que não 
houvesse Ebitda - para que 
a alavancagem ultrapassasse 
tal patamar.

O relatório da Fitch des-
taca que a JBS possui forte 
perfil de negócios por ser 

a maior produtora mundial 
de carne bovina, aves e cou-
ro, com diversificação em 
produtos de carne de fran-
go, bovina, suína e alimen-
tos processados.

A empresa apresenta di-
versificação geográfica, com 
forte presença na América 
do Norte, América do Sul, 
Austrália e Europa. Esta di-
versificação geográfica e de 
produtos permite ao gru-
po mitigar vários ciclos do 
gado, potenciais restrições 
de importação e riscos sa-
nitários. Além disso, reduz 
riscos socioambientais as-
sociados ao desmatamento 
na Amazônia e riscos rela-
cionados ao monitoramen-
to de sua cadeia produtiva.

A JBS Brasil Beef  repre-
sentou 9% do Ebitda no 
período de 12 meses encer-
rado no primeiro trimestre 
de 2021. As exportações re-
presentaram 24% das ven-
das globais da JBS no pri-
meiro trimestre de 2021. A 
Ásia representou 52% das 

vendas de exportação, prin-
cipalmente para a Grande 
China (30,5%), Japão e Co-
réia do Sul. O grupo está 
engajado em diversas inicia-
tivas ambientais no Brasil 
relacionadas à emissão de 
carbono e à rastreabilidade 
do gado.

Vantagens

“As vantagens compe-
titivas da JBS resultam 
de sua diversificação ge-
ográfica e de proteínas, 
da ampla escala de suas 
operações, do acesso aos 
mercados de exportação 
a partir do Brasil e dos 
EUA e da relação de lon-
go prazo com fazendeiros, 
clientes e distribuidores”. 
Em 2021, de acordo com 
o USDA (Departamento 
de Agricultura dos EUA) a 
produção de carne bovina 
nos EUA deve aumentar 
em torno de 2,7%, e a de 
carne suína e de frango, 
permanecer estável.

A JBS tem um score de 
relevância de crédito ESG 
‘5’ para Estrutura de Go-
vernança, devido à concen-
tração do controle acioná-
rio. Os ratings permanecem 
limitados por sua estrutura 
de governança corporativa 
e pela concentração acioná-
ria da J&F, que possui 38% 
de suas ações. As questões 
de governança têm impac-
to negativo na classificação, 
uma vez que seu perfil de 
rating em base individual e 
seu perfil financeiro con-
dizem com uma categoria 
de rating ‘BBB’, conside-
rando porte, diversificação, 
baixa alavancagem e capa-
cidade de geração de FCF 
em comparação com pa-
res internacionais, como a 
Tyson (‘BBB’/Perspectiva 
Estável). A J&F é controla-
da pela família Batista, que 
continua envolvida na ges-
tão do grupo no âmbito ad-
ministrativo e operacional 
e define o direcionamento 
estratégico da companhia.
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Relatório anual da Administração

Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 
31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais, exceto lucro por ação)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os
exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)

Relatório do auditor independente sobre 
as demonstrações contábeis

Demonstrações dos resultados abrangentes para
os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercí-
cios findos em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa referentes ao exercício encerrado 
em 31/12/2020 e para maiores informações referentes as Notas Explicativas as mesmas estão presentes no site da companhia através do endereço https://www.evoltz.com.br/resultados . A Diretoria

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
Ativo (reapresentação) (reapresentação)
Circulante 29.781 33.449 32.971
Caixa e equivalentes de caixa 7.657 10.591 7.892
Contas a receber 1.780 1.534 2.597
Partes relacionadas - 19 -
Tributos a recuperar 1.767 3.496 5.341
Ativo de contrato de concessão 18.212 17.481 16.793
Outros ativos 365 328 348
Não Circulante 170.860 199.456 204.181
Realizável a longo prazo
Depósitos vinculados - 2.990 2.426
Depósitos judiciais 107 20.766 18.590
Tributos a recuperar 2.307 - 2.236
Ativo de contrato de concessão 167.764 171.115 173.541
IR e contribuição social diferidos - 4.319 7.053
Imobilizado 184 238 267
Intangível 499 29 67
Total do Ativo 200.641 232.905 237.152
Passivo e Patrimônio líquido
Circulante 6.072 9.287 8.903
Fornecedores 154 385 917
Empréstimos e financiamentos - 6.186 5.948
Debêntures 3.983 - -
Partes relacionadas 533 1.378 133
Tributos a recolher 244 181 129
Provisões - - 819
Encargos setoriais 1.120 1.021 832
Outros passivos 38 136 125
Não circulante 88.618 53.935 61.328
Empréstimos e financiamentos - 17.379 23.416
Debêntures 67.171 - -
Tributos a recolher - 10 126
Provisões 1.281 20.385 21.364
PIS e COFINS diferidos 15.809 16.161 16.422
IR e contribuição social diferidos 4.357 - -
Patrimônio líquido 105.951 169.683 166.921
Capital social 128.328 189.328 189.328
Prejuízos acumulados (22.377) (19.644) (22.407)
Total do passivo e patrimônio líquido 200.641 232.905 237.152

31/12/2020 31/12/2019
(reapresentado)

Receita líquida 17.803 16.399
Custos da operação (4.100) (2.485)
Lucro bruto 13.703 13.914
Receitas (despesas) operacionais (6.887) (6.601)
Despesas gerais e administrativas (8.162) (6.601)
Outras receitas operacionais 1.274 -

Lucro operacional antes do resultado financeiro 6.815 7.314
Resultado Financeiro (871) (1.756)
Receitas financeiras 2.264 581
Despesas financeiras (3.135) (2.337)

Lucro antes do IR e contribuição social 5.944 5.558
IR e contribuição social (8.678) (2.796)
Correntes - (62)
Diferidos (8.678) (2.734)

(Prejuízo)/Lucro do exercício (2.734) 2.762
Resultado básico e diluído por ação (0,021) 0,029

31/12/2020 31/12/2019
(reapresentado)

(Prejuízo)/Lucro do exercício (2.734) 2.762
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício (2.734) 2.762

Capital 
social

Prejuízos  
Acumulados

Total Patrimô-
nio líquido

Saldos e 01/01/2019 (reapresentado) 189.328 (22.406) 166.922
Lucro líquido do exercício - 2.762 2.762
Em 31/12/2019 (reapresentado) 189.328 (19.644) 169.684
Prejuízo do exercício - (2.734) (2.734)
Em 31/12/2020 128.328 (22.378) 105.950

31/12/2020 31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais (reapresentado)
Lucro antes IR e da contribuição social correntes e diferidos 5.944 5.558
Ajustes de:
Remuneração do ativo contratual da concessão (15.654) (15.816)
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures 2.896 2.244
Provisão e atualização de contingências (19.104) (920)
Outros - (166)
Variação no capital circulante:
Diminuição de Clientes (246) 1.063
Dimuição de Partes relacionadas (826) 1.226
Aumento de Tributos a recuperar (578) 4.081
Ativo contratual da concessão 17.554 17.144
Aumento de Fornecedores (231) (532)
Diminuição de Tributos a recolher 53 (125)
Diminuição das Provisões - (878)
Aumento de Encargos setoriais 99 189
Aumento de outros Ativos e Passivos 89 180
Caixa aplicado nas operações (10.004) 13.248
Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures             (857) (2.174)
Depósitos judiciais 20.659 (2.176)
Caixa líquido gerados pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais 9.798 8.899
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Venda de imobilizado 54 29
Aquisição de intangíveis (469) 38
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento (416) 67
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Amortização de principal de empréstimos, financiamentos
 e debêntures (24.306) (5.869)
Capitação de Empréstimo e debentures 70.000 -
Redução de Capital (61.000) -
Depósitos vinculados 2.990 (398)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento (12.316) (6.267)
Aum. (diminuição) líquido no Caixa e equivalentes de caixa (2.934) 2.699
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 10.591 7.892
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 7.657 10.591
Aum. (diminuição) líquido no Caixa e equivalentes de caixa (2.934) 2.699

Aos Administradores e Acionistas da 
Evoltz IV São Matheus Transmissora de Energia S.A. Rio de Janeiro - RJ. 
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Evoltz IV São Matheus Transmisso-
ra de Energia S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Evoltz IV São 
Matheus Transmissora de Energia S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Ênfase - Reapresentação dos valores correspondentes. 
Conforme mencionado na nota explicativa 2.12, em decorrência dos efeitos de revisão das 
taxas de desconto dos fluxos financeiros dos contratos de concessão e respectivos efeitos 
nas margens de construção, os valores correspondentes referentes ao exercício anterior, 
apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados 
como previsto na NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de 
Erro. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. Principais assun-
tos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses 
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis e, 
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto 
abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comen-
tários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das de-
monstrações contábeis tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descri-
tas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa forma, 
nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa 
avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações contábeis. Os resultados 
de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, for-
necem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis da Com-
panhia. Mensuração do ativo de contrato. Conforme divulgado na nota explicativa 3.1, 
a Companhia avalia que mesmo após a conclusão da fase de construção da infraestrutura 
de transmissão segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da receita de cons-

trução, uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de operar e manter para que a 
Companhia passe a ter um direito incondicional de receber caixa. Em 31/12/2020, o saldo 
do ativo de contrato da Companhia é de R$185.976 mil. O reconhecimento do ativo de 
contrato e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com 
cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento em que o cliente 
obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da Companhia em 
relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer 
também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela administração para estimar 
os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de performance, tais 
como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, ou inexistência de margens de 
lucro esperada, em cada obrigação de performance identificada e as projeções das receitas 
esperadas. Ainda, por se tratar de um contrato de longo prazo, a identificação da taxa de 
desconto que representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimento fu-
turo também requer o uso de julgamento por parte da administração. Devido à relevância 
dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração da receita 
de contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa auditoria.  
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria in-
cluíram, dentre outros: i) o entendimento do processo da Companhia relacionado aos cál-
culos do ativo de contrato de concessão; ii) análise da existência ou não de margem nos 
contratos; iii) análise do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das obriga-
ções de performance previstas contratualmente, além de aspectos relacionados aos com-
ponentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; iv) a revisão dos fluxos de caixa projeta-
dos, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e na definição da taxa de 
desconto utilizada no modelo com o auxílio de profissionais especializados em avaliação de 
empresas; e v) a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações 
financeiras. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que estão 
consistentes com a avaliação da administração, consideramos que os critério e premissas 
para a mensuração do ativo de contrato adotados pela administração e as respectivas divul-
gações nas notas explicativas 3.1 e 8 às demonstrações financeiras são aceitáveis no contex-
to das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidades da Admi-
nistração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela de-
terminou 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 
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos 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 realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financei-
ras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, toma-
das 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 detecta as eventuais distor-
ções 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 financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audito-
ria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.  
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a ade-
quação 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 continui-
dade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações financeiras 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 a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos 
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identifica-
das durante nossos trabalhos Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os res-
ponsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 
significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa 
maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em 
nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação 
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos 
que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências ad-
versas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefí-
cios da comunicação para o interesse público. 

Rio de Janeiro, 26/03/2021. 
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP015199/O-6
Ricardo Gomes Leite - Contador CRC-1RJ107146/O-1.

João Nogueira - Denise Araujo Francisco 
Diretoria

Leandro Tinoco Campos - CRC – RJ 127494/O-2
Contador

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 
31/12/2020, 2019 e 01/01/2019 (em milhares de reais)

Cade decide a favor da privatização de refinaria na Bahia
FUP, que vem protestando contra o negócio, considera a decisão do órgão equivocada 

O Diário Oficial da 
União publicou 
na edição desta 

quarta-feira, a aprovação 
pelo Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade), sem restrições, da 
venda da Refinaria Landul-
pho Alves (Rlam), na Bahia, 
pela Petrobras para a MC 
Brazil Downstream Partici-
pações, empresa do fundo 
de investimentos árabe Mu-
badala.

No início deste ano, a 
refinaria foi vendida por 
US$ 1,65 bilhão, mas ainda 
dependia do aval do Cade.  
O negócio representa o pri-
meiro desinvestimento da 
Petrobras no segmento de 
refino, e quebra o monopó-
lio de décadas da estatal no 
setor. Em 14 de maio, a Pe-
trobras comunicou o fecha-
mento do negócio ao Cade 
e desde então aguardava a 
decisão final da autarquia.

A venda da Rlam vem 
sendo alvo de muitos pro-
testos por parte dos sindi-
catos. E a publicação nesta 
quarta-feira da decisão no 
DO provocou muitas críti-
cas. “O Cade mais uma vez 
falha diante de seu papel 

e não cumpre sua função. 
Não poderia exigir que uma 
empresa se desfizesse de 
seus ativos. Isso não existe.  
Ele é um órgão para regular 
a concentração econômica, 
a partir de negócios reali-
zados pelas empresas. Não 
tem paralelo disso no Brasil. 
Não existe um órgão regu-
lador definir o que uma em-
presa vai fazer na sua gestão 
interna”, exclamou em nota 
o coordenador geral da Fe-
deração Única dos Petrolei-
ros (FUP), Deyvid Bacelar.

Para ele, o Cade prati-
camente, legitimou, e com 
um prazo apertado, a venda 
da RLAM e seus Terminais 
com valores baixos, na ba-
cia de almas, e promovendo 
o que deveria combater, a 
concentração do mercado de 
derivados num monopólio 
regional, que levará a preços 
dos combustíveis ainda mais 
altos, com o piso na política 
de Preço de Paridade de Im-
portação (PPI) e a possibili-
dade de desabastecimento de 
alguns derivados de petróleo, 
no Nordeste.

A FUP e seus sindicatos 
continuarão mobilizados na 
luta pela suspensão da ven-

da da Rlam, uma operação 
que representa um atenta-
do ao patrimônio nacional, 
lesiva aos interesses da so-
ciedade brasileira, ao de-
senvolvimento regional e à 
economia do país, afirmou 
a federação dos petroleiros.

“A FUP vem alertan-
do, há meses, que a venda 
da RLAM para o Fundo 
Mubadala, de Abu Dhabi, 
anunciada no início de feve-
reiro, por US$ 1,65 bilhão, 
abaixo do mercado, repre-
senta  mais um  grande de-
sastre econômico e finan-
ceiro cometido pela gestão 
de Roberto Castelo Branco, 
demitido da  presidência da 
Petrobras”.

De acordo com a FUP, 
a venda da refinaria, fecha-
da apressadamente e em 
momento inadequado, em 
meio à pandemia e à crise 
econômica global, faz parte 
de um programa de privati-
zação da Petrobras que abre 
mão de sua liderança no re-
fino brasileiro sob alegação 
de criação de concorrência 
no mercado, o que um ar-
gumento mentiroso. Estu-
dos técnicos da Pontifícia 
Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC/RJ)e 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES)  com-
provam a formação de mo-
nopólio privado com a ven-
da de refinarias, pois elas 
fazem parte de um sistema 
integrado de produção de 
derivados de petróleo.

A FUP e seus sindica-
tos lembram que ainda não 
houve o julgamento, pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), do mérito da Re-
clamação Constitucional 
nº 42.576, apresentada pe-
las mesas do Senado e do 
Congresso Nacional no ano 
passado, questiona a venda 
de refinarias da Petrobrás 
sem aval do Poder Legisla-
tivo.

Além disso, o Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
em audiência pública na 
Câmara dos Deputados 
na última semana, decla-
rou que ainda não houve o 
julgamento do mérito dos 
questionamentos feitos 
por parlamentares, com 
apoio técnico da FUP. Is-
so significa que o negócio 
poderá ser suspenso antes 
do fechamento comercial 

Oferta de recompra de títulos
A Petrobras, em com-

plemento ao comunicado 
divulgado em 2 de junho 
de 2021, informou o resul-
tado da oferta de recompra 
de títulos globais efetuada 
pela sua subsidiária integral 
Petrobras Global Finance 
B.V. (PGF). “O montante 
total ofertado pelos inves-
tidores excedeu o limite de 
US$ 2,5 bilhões previamen-
te estabelecido na oferta de 
recompra. Dessa maneira, 
o volume ofertado para 
alguns dos títulos não foi 
aceito, de acordo com os 
termos da oferta”, disse a 
estatal nesta quarta-feira. 
O volume de principal vali-
damente entregue pelos in-
vestidores, excluindo juros 
capitalizados e não pagos, 
foi de US$ 2.115.572.000,00. 
Adicionalmente, há um 
montante equivalente a US$ 
21.365.000,00 ainda sujeito 

à validação de acordo com 
os termos da operação. 
O pagamento aos investi-
dores que tiveram seus títu-
los entregues e aceitos para 
recompra ocorrerá no dia 
11 de junho de 2021. “Es-
tes investidores farão jus ao 
Pagamento Total respecti-
vo, calculado na cidade de 
Nova York em 08 de junho 
de 2021, com base nas ta-
xas de retorno ao investidor 
(yields) das notas do tesou-
ro americano de referência 
para cada título”, destacou 
o comunicado da Petrobras.

No início de junho, a 
Petrobras anunciou um 
movimento contrário ao 
anunciado nesta quarta-
feira, o da precificação de 
uma emissão de títulos no 
volume total de US$ 1,5 
bilhão, por meio da sua 
subsidiária Petrobras Glo-
bal Finance B.V. – PGF. 

da operação. “Portanto, 
a decisão equivocada do 
Cade não encerra o pro-
cesso de venda por preço 
vil da Rlam, bem como 

não autoriza sem questio-
namentos a continuidade 
da privatização das outras 
plantas pela gestão da Pe-
trobras”, disse a FUP.
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