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Investigado e sob críticas,
Salles deixa Meio Ambiente
Ex-ministro é alvo de 2 inquéritos no Supremo

O ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Sal-
les, pediu demissão do 

cargo nesta quarta-feira. A exo-
neração, assinada pelo presiden-
te Jair Bolsonaro, foi publicada 
em edição extra do Diário Oficial 
da União. No lugar de Salles, o 
presidente nomeou Joaquim Ál-
varo Pereira Leite, que até então 
ocupava o cargo de secretário da 
Amazônia e Serviços Ambientais 
do Ministério.

Salles fez um pronunciamento 
à imprensa, no Palácio do Planal-
to, para explicar os motivos de sua 
saída. Segundo ele, está ocorrendo 
no país um processo de “crimina-
lização” de opiniões divergentes 
sobre a questão ambiental e, por 
isso, ele estava abrindo espaço pa-
ra maior diálogo.

Ricardo Salles, que ocupava o 
cargo desde o início do mandato 
de Bolsonaro, em 2019, é inves-
tigado em dois inquéritos no Su-
premo Tribunal Federal (STF). 
No mês passado, por decisão do 
ministro Alexandre de Moraes, 
do STF, Salles foi alvo de manda-
dos de busca e apreensão e teve 
seus sigilos bancário e fiscal que-
brados, no âmbito da Operação 
Akuanduba, deflagrada pela Po-
lícia Federal (PF). O órgão apura 

A boiada foi pro brejo

crimes de corrupção, advocacia 
administrativa, prevaricação e 
facilitação de contrabando, pra-
ticados por agentes públicos e 
empresários.

A suspeita é da existência de 
um esquema internacional de ex-
portação ilegal de madeira. Além 

do agora ex-ministro, outras 17 
pessoas são investigadas. Na épo-
ca, o STF também determinou o 
afastamento de Eduardo Bim do 
cargo de presidente do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama).

Bolsonaro 
reduz renda 
per capita para 
acesso a BPC

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a Lei 14.176/2021, que 
altera regras para concessão do 
Benefício de Prestação Continu-
ada (BPC). A nova lei reduz de 
meio salário mínimo para até um 
quarto de salário mínimo a renda 
mensal per capita máxima neces-
sária para ter acesso ao BPC. O 
auxílio continua com o valor de 
um salário mínimo e é pago a ido-
sos a partir de 65 anos e pessoas 
com deficiência de qualquer idade 
de baixa renda.

A lei ainda define critérios para 
que o governo regulamente os ca-
sos excepcionais, em que os bene-
ficiários poderão receber o BPC 
se a renda familiar for maior que 
um quarto do benefício e até meio 
salário-mínimo. Essa ampliação 
entra em vigor a partir de 1º de 
janeiro de 2022 e ainda depende 
de uma decreto presidencial.

Turismo faz 
decreto para
proibir exclusão 
de posts

O ministro do Turismo, Gil-
son Machado, confirmou, em de-
bate na Câmara dos Deputados, 
que seu Ministério elaborou uma 
proposta de decreto para proibir 
redes sociais de excluir contas e 
conteúdos postados por usuário 
sem decisão judicial. A minuta 
tramita agora nos ministérios da 
Justiça e de Ciência e Tecnologia.

Para o deputado Kim Kataguiri 
(DEM-SP), o assunto precisa es-
tar em lei ou medida provisória, 
e não em decreto. “Eu trago um 
parecer da Advocacia-Geral da 
União, contrário, que sugere ex-
pressamente que essas alterações 
propostas na portaria sejam fei-
tas via lei, vocês conhecem esse 
parecer?”, perguntou, segundo a 
Agência Câmara.

O deputado Leo de Brito (PT-
-AC) acredita que o decreto em 
elaboração viola o Marco Civil da 
Internet.

Por outro lado, a deputada Car-
la Zambelli (PSL-SP) acredita que 
a retirada do conteúdo não tem 
que ser decidida pelas Big Tech. 
A parlamentar acusou platafor-
mas de excluírem opiniões dela 
das redes e disse que a liberdade 
econômica não pode estar acima 
da liberdade de expressão.

Tributos: entender para não complicar ainda mais

Por Marcos de Oliveira

Ricardo Salles deixa o Mi-
nistério do Meio Ambiente 

por seus próprios deméritos, da 
mesma forma que lá chegou. Al-
vo de dois inquéritos no Supremo 
Tribunal Federal (STF), também 
foi investigado – e condenado em 
primeira instância – em São Pau-
lo por abordagem heterodoxa na 
área ambiental. Além disso, seu 
Imposto de Renda exibiu uma 
contabilidade criativa que permi-
tiu multiplicar por dois o valor de 
um imóvel.

Não faltará quem diga que a 
Operação Akuanduba, deflagra-
da pela Polícia Federal (PF) e 
que atingiu severamente o agora 
ex-ministro, teve início nos Es-
tados Unidos. Para esses, Salles 

contrariava os interesses estran-
geiros na Amazônia travestidos 
de políticas ambientais. Usando 
uma imagem do Rio de Janeiro, 
não será a milícia que combaterá 
o tráfico de drogas. A cobiça de 
outros países não será combati-
da apoiando grileiros, madeirei-
ros e garimpeiros.

Salles ficou marcado pela reu-
nião ministerial no Planalto em 
que uniu oportunismo com fal-
ta de sensibilidade ao propor 
“aproveitar” a pandemia para 
“passar a boiada”. O boi do ex-
-ministro foi para o brejo. Mas 
há poucas esperanças de que 
seu sucessor, antigo integran-
te da Sociedade Rural Brasileira 
(SRB), fará diferente. Afinal, o 
chefe é quem manda, e os de-
mais obedecem.

“É claro que existe mui-
ta burocracia, mas o 
tempo gasto não é 

para pagar impostos, e sim para 
não pagar impostos”, analisa Eve-
rardo Maciel, secretário da Recei-
ta Federal nos dois mandatos do 
presidente Fernando Henrique 

Cardoso (1995 a 2002), na segun-
da parte da entrevista que conce-
deu ao Monitor Mercantil.

Para Maciel, o burocratismo 
tributário deve ser enfrentado 
com medidas administrativas e 
jamais pode ser pretexto para 
uma reforma tributária centrada 

no direito material. “Há sempre 
uma queixa muito grande dos 
problemas, mas sem conhecê-
-los com profundidade e muito 
menos tendo disposição para 
resolvê-los pela via mais simples, 
não iremos resolvê-los, correndo 
o risco de ampliá-los.” página 8

Crescimento 
da indústria
do Brasil é o 
13º do mundo

A indústria mundial manteve, 
no primeiro trimestre do ano, 
trajetória de recuperação, segun-
do dados divulgados pela Orga-
nização das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento Industrial 
(Unido).

Em relação a um ano atrás, a 
alta chegou a 12%, ajudada por 
bases deprimidas de comparação.

A partir de estatísticas brasilei-
ras, da OCDE e da Eurostat, o 
Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (Iedi) 
elaborou um ranking internacio-
nal para o desempenho da produ-
ção da indústria geral neste perí-
odo.

Em uma amostra de 45 países, 
incluindo as maiores potências 
industriais do mundo, 31 (equi-
valente a 69% dos pesquisados) 
apresentaram crescimento.

O Brasil ocupou a 13ª posição 
do ranking, com avanço de 5,2% 
ante os primeiros três meses de 
2020, ficando à frente de países 
como França, Japão, Alemanha e 
EUA.

Na primeira colocação ficou a 
onipresente China, com alta de 
24,5%. O Iedi lembra que a in-
dústria do país asiático foi atingida 
primeiro pela Covid-19. Vem em 
seguida pela Irlanda (21,4%), que 
teve menos casos do que outros 
países europeus.

Em 1980, o Brasil apresenta-
va um grau de industrialização 
superior ao total mundial. Em 
2020, a participação no Brasil 
ficou 4,7 p.p. abaixo da média 
global. Leia em Fatos & Comen-
tários, página 3
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Por Edoardo 
Pacelli

Há poucos dias fui 
convidado pa-
ra comemorar o 

aniversário de um o amigo 
em um restaurante japonês 
no Rio. Eu era, na alegre 
e simpática companhia, o 
único que já havia estado no 
Japão. Enquanto os compa-
nheiros de mesa comemo-
ravam, minha mente voltou 
no tempo e me perguntei o 
que havia sobrado daquela 
experiência de tantos anos 
atrás, o que me tinha im-
pressionado e o que me es-
tava faltando.

A resposta foi imediata: 
os extremos, os contrastes, 
a palavra dada, a responsa-
bilidade, o não reclamar 
e a dignidade que te im-
pede de ser vítima. Hoje 
nos falta estar cercados de 
respeito, por nós mesmos 
e pelos outros. Mas, tam-
bém, o que impressiona 
é a maneira de se divertir 
e brincar, quase ingênua, 
sem necessariamente ter 
de provar algo para os ou-
tros. Falta-nos essa vonta-
de de dar o nosso melhor, 
além, apenas, nas coisas 
sérias, sem pensar no que 
os outros estão fazendo 
ou pensando, sem ficar 

indignados e reclamar o 
tempo todo.

Em seguida, pensei na 
privacidade dos orientais, 
que também se revela na 
forma como cultivam a ar-
te da tatuagem. É verdade 
que o mundo das imagens 
japonesas, sejam histórias 
em quadrinhos, mangás ou 
tatuagens, também está ten-
do grande sucesso. Porém, 
existe uma diferença fun-
damental entre o modo de 
viver a tatuagem, no Japão, 
e no resto do mundo. Aqui, 
prevalece a ostentação, en-
quanto no Sol Nascente a 
tatuagem permanece cober-
ta, privada, invisível. Trata-

-se de um sinal para si mes-
mo, um dever do qual não 
se quer fugir, ou é a fideli-
dade a uma promessa.

Daí, atraído por várias 
mesas ocupadas por jovens, 
o meu interesse se voltou 
para eles, todos concentra-
dos no vasculhar contínuo 
dos monitores de celulares.

 O risco do jovem de ho-
je é se perder nas distrações 

da web, de ser enganado por 
influenciadores, falsos mes-
tres que surgem com gran-
des soluções, mas na ver-
dade, ganham às custas da 
juventude de nossos filhos, 
de seus sonhos e, portanto, 
do seu futuro. Este, portan-
to, é um golpe generalizado 
contra nossos jovens.

Assistimos, diariamente, 
na internet, a uma corrida 
para conseguir mais curti-
das, ser seguido e, assim, 
monetizar e ganhar dinhei-
ro. Pode-se chegar à conclu-
são de que a escola não en-
sina às crianças os meios de 
distinguir o verdadeiro do 
falso, de separar o que é va-

lioso do que é tolo e barato. 
Essa, creio eu, é a corrente 
que os afasta de nós, como 
um flautista mágico, que 
tem mil faces. Gostaria que 
os meninos aprendessem a, 
realmente, ir contra a maré, 
a se prometer algo e a não 
trair o próximo, a nunca se 
trair a si mesmos.

Acho que a coragem de 
ser si mesmo seja uma arma 
de defesa muito poderosa 
contra um mundo cada vez 
mais cínico, cada vez mais 
complacente e conformista.

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

editor da revista Italiamiga.

Por Maria Lucia 
Fattorelli

O Brasil é um país 
riquíssimo, em 
todos os senti-

dos. No entanto, a maioria 
da população se encontra 
em risco de segurança ali-
mentar, ou seja, passando 
fome; o desemprego bate 
recorde; inúmeras empre-
sas já quebraram principal-
mente por causa dos juros 
extorsivos e falta de acesso 
a crédito; e os bancos, ape-
sar de tudo isso, batem re-
cordes cada vez maiores de 
lucros.

A culpa da desgraça so-
cial que assistimos não é só 
da pandemia, que, aliás, po-
deria estar sendo enfrenta-
da de forma bem diferente, 
se, em vez de todo o dinhei-
ro – quase R$ 2 trilhões – 
que toda a sociedade man-
tém depositado ou aplicado 
em bancos retornasse às 
empresas, pessoas e até ao 
governo, sob a forma de 
empréstimos a juros bai-
xos, irrigando a economia, 
possibilitando investimen-
tos geradores de emprego e 
renda.

E por que razão isso não 
está acontecendo no Brasil? 
O que acontece com essa 
montanha de dinheiro da 
sociedade que se encontra 
depositado ou aplicado nos 
bancos?

A resposta é: overnight!
Já ouviu falar? Há déca-

das, os bancos ganham ju-
ros diariamente às custas do 
seu dinheiro, do meu, e de 

todas as pessoas, empresas 
e órgãos governamentais 
que possuem contas bancá-
rias. Esse ganho, que ocorre 
na virada da noite, é o cha-
mado overnight, e é pago 
com dinheiro do Tesouro 
Nacional, através do Banco 
Central, aos bancos. Assim, 
dinheiro público que deve-
ria ir para investimentos em 
Saúde, Educação, Assistên-
cia, Previdência, Seguran-
ça etc. vai para os bancos, 
remunerando a sua inefici-
ência: o dinheiro que eles 
deixam de emprestar à so-
ciedade.

As desculpas para “jus-
tificar” essa doação de di-
nheiro público aos bancos 
são incríveis e vão desde 
a alegação de que “os ju-
ros não podem cair” (!) até 
fórmulas criativas de “con-
trole inflacionário”, quan-
do todos sabemos e dados 
oficiais provam que a in-
flação, no Brasil, decorre 
do aumento de preços dos 
alimentos e preços adminis-
trados, tais como energia, 
combustíveis, transportes, 
telefonia, tarifas bancárias, 
pedágios e medicamentos.

O Brasil é o campeão 
mundial do overnight. Em 
2020, no auge da pandemia, 
em setembro, alcançou o 
volume de quase 25% do 
PIB: R$ 1,7 trilhão! Em 
agosto, o overnight já tinha 
chegado a R$1,6 trilhão, 
conforme foi noticiado.

Logicamente, o Brasil é 
também o campeão mun-
dial dos juros de mercado 
indecentes. Claro! Por que 

razão os bancos iriam se 
esforçar para emprestar à 
sociedade se podem ganhar 
a remuneração diária paga 
pelo Banco Central?

Só emprestam a taxas 
elevadíssimas! Toda vez que 
citamos as taxas de juros 
praticadas no Brasil – tanto 
no comércio, como no che-
que especial, no cartão de 
crédito ou nos empréstimos 
bancários – ninguém lá fora 
acredita.

O mais grave é que essa 
remuneração diária é ile-
gal e vem sendo feita por 
meio do abuso das chama-
das “Operações Compro-
missadas”, que no Brasil 
chegam a esse volume de 
quase ¼ do PIB, desto-
ando do que acontece no 
resto do mundo, cujos 
patamares dessa operação 
são ínfimos, como mostra 
até estudo publicado pelo 
IFI do Senado.

Além de ilegal, é uma 
operação extremamente 
nociva à economia, pois 
provoca a elevação dos ju-
ros no mercado, amarrando 
toda a economia do país, 
além de custar caro aos co-
fres públicos: em 10 anos, 
custou quase R$ 3 trilhões 
e fez explodir a dívida pú-
blica.

O PL 3.877/2020, vo-

tado nesta terça-feira (22) 
na Câmara dos Deputados, 
“legaliza” essa remuneração 
diária aos bancos e, ainda 
por cima, a deixa sem limi-
te, ficando a estipulação dos 
juros à vontade dos bancos 
que comandam o Banco 
Central independente.

A figura encontrada pa-
ra “legalizar” a remunera-
ção diária aos bancos foi a 
criação do “Depósito Vo-
luntário Remunerado”, isto 
é, o Banco Central passará 
a ficar, a partir desse PL 
3.877/2020, obrigado a pa-
gar juros diários aos bancos 
sobre o dinheiro que sequer 
pertence a eles: a sobra de 
caixa que os bancos depo-
sitam no Banco Central é 
o dinheiro de toda a socie-
dade (pessoas, empresas 
e órgãos governamentais 
que depositam ou aplicam 
dinheiro em bancos), que 
eles deixam de emprestar 
porque cobram juros extor-
sivos e preferem ganhar os 
juros fáceis pagos pelo Ban-
co Central.

Essa remuneração diária 
parasita, paga sem justifica-
tiva técnica que se sustente 
e sobre um dinheiro que se-
quer pertence aos bancos, é 
uma verdadeira Bolsa Ban-
queiro!

O PL 3.877/2020 sequer 
veio acompanhado de uma 
demonstração financeira de 
quanto essa Bolsa Banquei-
ro, que passa a ser uma des-
pesa obrigatória, irá custar e 
impactar o orçamento fede-
ral, de onde saem os recur-
sos para o seu pagamento.

O Art. 113 do ADCT 
da Constituição Federal, 
que tem sido usado como 
justificativa para jogar no 
arquivo inúmeros projetos 
de lei que pretendem cons-
truir escolas, hospitais, ins-
tituições de pesquisa, entre 
outros, não foi questionado 
dessa vez. O artigo diz:

“Art. 113. A proposição 
legislativa que crie ou altere 
despesa obrigatória ou re-
núncia de receita deverá ser 
acompanhada da estimativa 
do seu impacto orçamentá-
rio e financeiro.”

Na calada da noite, pi-
sando na Constituição, le-
galizaram o overnight, em 
votação expressiva, que 
mostra o grande apreço da-
queles parlamentares pelos 
ganhos injustificáveis dos 
bancos; um verdadeiro es-
cárnio diante da alegação de 
que não tem dinheiro para 
um auxílio emergencial dig-
no ou para o atendimento 
às demais necessidades bá-
sicas do povo que nasceu e 
padece no rico Brasil.

A Auditoria Cidadã da 
Dívida se orgulha de ter lu-
tado muito para denunciar 
a Bolsa Banqueiro, que já 
vem acontecendo ilegal-
mente há anos, sangrando 
as contas públicas, além de 
ter sido uma das principais 
operações responsáveis pe-
la crise fabricada a partir de 
2014. Elaboramos inúme-
ros artigos, vídeos, posts, 
mensagens e até a novela 
“Assalto aos Cofres Públi-
cos”, como registrado no 
site auditoriacidada.org.br e 

em nossas redes sociais.
Tentamos bravamente 

reverter essa Bolsa Ban-
queiro, que se encontrava 
em vias de ser legalizada 
por projetos de distintas 
iniciativas que se colocam 
politicamente em lados 
opostos, mas que curio-
samente se mostraram 
unidas na criação do “De-
pósito Voluntário Remu-
nerado”, como mostram 
os diversos projetos de 
lei: PL 3.877/2020 (PT); 
PLP 112/2019 (Bolsona-
ro e Paulo Guedes); e PL 
9.248/2017 (Michel Te-
mer, Ilan Goldfajn e Hen-
rique Meirelles). Poucos 
foram os parlamentares 
que tiveram a coragem 
de se posicionar declara-
damente e votar contra o 
projeto.

Lá na frente, quando che-
garmos à época de recons-
trução do país e resgate da 
dignidade do nosso povo, 
se alguém perguntar como 
se admitiu um roubo as-
sim tão explícito e danoso 
à economia do país, não 
teremos que nos envergo-
nhar, como aqueles que de-
fenderam e deram a vitória 
ao overnight e legalizaram a 
Bolsa Banqueiro. O tempo 
dirá! Seguiremos lutando!

Maria Lucia Fattorelli é coordenadora 

nacional da Auditoria Cidadã da 

Dívida e membro titular da Comissão 

Brasileira Justiça e Paz da CNBB.
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Projeto ‘legaliza’ 
ganhos diários ao 
criar o Depósito 

Voluntário 
Remunerado

Coragem de ser 
si mesmo contra 
um mundo cada 
vez mais cínico

Congresso dá vitória ao overnight e aprova bolsa banqueiro sem limite
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Indústria do Brasil cai menos 
que mundial na pandemia

A indústria manufatureira do Brasil caiu menos do que 
a média mundial no ano passado, conseguindo assim 

uma trégua na queda da participação brasileira na manufa-
tura do planeta que vem ocorrendo desde o final dos anos 
1980, com a abertura irresponsável adotada a partir do 
Governo Collor.

Em 2020, o PIB da manufatura no Brasil caiu 4,3%, 
menos do que no restante do mundo (-8,4%). O Insti-
tuto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) 
credita esse melhor desempenho a medidas emergenciais 
eficazes, como o auxílio emergencial, mas também ao País 
não ter conseguido implementar períodos de confinamen-
to tão rígidos quanto em outros países.

No mundo, devido à crise da Covid-19, a participação 
da indústria no PIB recuou de 17,25% para 16,56% entre 
2019 e 2020, a preços constantes de 2015, interrompendo 
uma trajetória de moderada elevação desde os anos 1990, 
devido à industrialização chinesa. Sem a China, o declínio 
industrial no ano passado foi mais acentuado, passando de 
14,81% do PIB em 2019 para 13,97%.

De acordo com o Iedi, em 1980, o Brasil apresentava um 
grau de industrialização superior ao total mundial: a manu-
fatura respondia por 21,1% do PIB, superior aos 15,6% da 
média mundial. Em 2020, a participação no Brasil ficou 4,7 
p.p. abaixo da média global (11,9% ante 16,6%) e 2,1 p.p. 
abaixo se excluirmos a China do agregado mundial.

Barrados
A partir de 12 de julho, só entrarão no banco Mor-

gan Stanley de Nova York funcionários e visitantes que 
tiverem tomado as 2 doses de vacina contra Covid.

Otimismo
A alta de 1,2% no PIB brasileiro no primeiro trimestre 

empolgou alguns analistas do mercado financeiro, que 
revisaram suas projeções de crescimento este ano para 
5% a 5,5%. Eduardo Silva, presidente do Edanbank, é 
mais otimista ainda: “Frente a esses dados e com base nas 
análises de solicitação de capital de giro e no crescimento 
dos faturamentos dos nossos clientes, consideramos um 
crescimento do PIB entre 6,3% e 6,5%”.

Vacina indiana
Bolsonaro não pode mais reclamar da CPI da Covid. Sua 

principal demanda vai ser atendida: investigar corrupção.

Rápidas
Nesta quinta, às 17h, a advogada Ana Paula Brito, 

sócia do escritório Montaury Pimenta Machado & Vie-
ira de Mello, receberá José Roberto Assy e José Graça 
Aranha para o webinário “Propriedade Intelectual e 
o Agronegócio”. Inscrição: zoom.us/webinar/regis-
ter/6516239364156/WN_t4pY1S3sQBC8FfdhP_2suQ 
*** Nesta quinta, às 9h30, o professor David H. Rosen-
bloom, diretor do programa de LL.M em Tributação 
Internacional da New York University, dará aula aberta 
ao público no Programa de Mestrado e Doutorado em 
Direito da UFMG sobre “Tributação Internacional da 
Renda”, com coordenação do professor adjunto André 
Mendes Moreira, sócio do SCMD. Acesse em youtube.
com/watch?v=1xrdm3Cs4jU *** Antes mesmo de ser 
inaugurado, o World Trade Center Goiânia, em parceira 
com o WTC SP, promove o encontro online “Mercado 
imobiliário: panorama e oportunidade de investimento”, 
nesta sexta-feira, às 10h *** Neste sábado, a escritora e 
jornalista Isa Colli lança pelo YouTube O Reino do Tempo, 
novo título infantil da editora Colli Books.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
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 PECÉM II PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 16.523.901/0001-06 - NIRE 33.3.0030345-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/05/2021 (Lavra-
da sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do 
Artigo 130 da Lei 6.404/76). 1. Data, Hora e Local: Aos 21/05/2021, às 10h, 
na sede social da Pecém II Participações S.A. (“Cia.”), localizada na Praia 
de Botafogo, 501, Bloco I, sala 401, parte, Botafogo/RJ. 2. Convocação e 
Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do 
Estatuto Social da Cia. e do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Cia.. Dispensada 
a presença dos administradores e auditores independentes da Cia., nos 
termos do art. 134, §2º, da Lei das S.A.. 3. Mesa: Presidente: Pedro Zinner; 
e Secretária: Mônica Maria Mendes Tavares Bussière. 4. Ordem do Dia: 
deliberar sobre (i) a redução do capital social da Cia.; e (ii) a consequente 
consolidação do estatuto social da Cia.. 5. Deliberações: Dispensada a 
leitura dos documentos relativos à ordem do dia, o único acionista da Cia., 
após o exame, discussão e votação das matérias, deliberou o quanto se-
gue: (i) tendo em vista julgar ser excessivo o atual capital social da Cia. em 
relação ao desenvolvimento de suas atividades futuras, o único acionista 
deliberou e aprovou, com fundamento no art. 173 da Lei 6.404/76, reduzir 
o capital social da Cia. em R$19.225.000,00, mediante o cancelamento de 
19.225.000 ações ordinárias, nominativas, devidamente canceladas e res-
tituição do montante de R$19.225.000,00 à única acionista ENEVA S.A., 
CNPJ nº 04.423.567/0001-21, em moeda corrente nacional; e (ii) em razão 
da redução do capital e do consequente cancelamento de ações aprovados, 
o capital social da Cia. passa dos atuais R$1.000.431.528,00, representado 
por 1.000.431.528 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para 
R$981.206.528,00, divididos em 981.206.528 ações ordinárias, nominati-
vas, e sem valor nominal, com a consequente alteração do caput do Art. 
5º do Estatuto Social da Cia., o qual passa a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Artigo 5º. O capital social da Cia., totalmente subscrito e integra-
lizado, é de R$981.206.528,00, dividido em 981.206.528 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Tendo em vista as deliberações acima, 
aprovar a consolidação do estatuto social da Cia., na forma constante do 
Anexo I à presente ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser trata-
do, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém 
se manifestou, foram declarados encerrados os trabalhos, com a lavratu-
ra desta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
7. Assinaturas: Presidente: Pedro Zinner, Secretária: Mônica Maria Men-
des Tavares Bussière. Acionista único: Eneva S.A. RJ, 21/05/2021. Mônica 
Maria Mendes Tavares Bussière - Secretária.

Banco clássico s.a.
CNPJ 31.597.552/0001-52

convocação: Ficam os Senhores Acionistas do Banco Clássico S.A., 
convidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 02 
de julho de 2021, as 10 horas, em sua sede social sito a Avenida Presidente 
Vargas, 463 – 13º andar, centro, Rio de Janeiro-RJ para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 1) Alteração do Estatuto Social; 2) Outros assuntos 
de interesse geral. Rio de Janeiro, 21 de Junho de 2021 – A Diretoria.

GRAJAÚ PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF nº 21.365.724/0001-89 - NIRE 33.3.0032354-6 

Ata de AGE em 11/06/21. Data, Hora e Local. No dia 11/06/21, às 10:30h, 
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia consoante 
o disposto no art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), em face da presença de acionista representando a totalidade do 
capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro 
de Presença de Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão 
Feitosa, Secretária: Verena Sanchez Bohrer. Ordem do Dia. Deliberar sobre 
a reeleição dos membros da Diretoria da Cia.. Deliberações Tomadas por 
Unanimidade. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem 
do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Reeleger, para 
o cargo de Diretor Presidente da Cia., o Sr. Rodrigo Brandão Feitosa, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 30.448.755, SSP/SP e 
CPF/MF nº 289.496.448-00, com mandato de 2 anos a contar da presente 
data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia.. Reeleger, 
para o cargo de Diretora sem Designação Específica, a Sra. Verena Sanchez 
Bohrer, brasileira, solteira, bacharel em administração, RG 46.457.778-0, 
SSP/SP e CPF/ME nº 403.404.858-17, com mandato de 2 anos a contar 
da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da 
Cia.. Por fim, o acionista autorizou a administração da Cia. a tornar todas 
as providências necessárias à efetivação das deliberações ora aprovada. 
Encerramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, na 
forma de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do art. 130, §1º 
da Lei das S.A., que foi aprovada pelos presentes. Acionista Presente: Alto 
Leblon Participações S/A.. RJ, 11/06/21. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - 
Presidente, Verena Sanchez Bohrer - Secretária. Jucerja em 18/06/21 sob 
o nº 4088139. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CPI da Pandemia vai apurar  
quem recebeu ‘pixulé’

O ex-ministro da 
Saúde general 
Eduardo Pa-

zuello foi “expulso” da pas-
ta por não ceder à corrup-
ção, afirmou o deputado 
Luis Miranda (DEM-DF) 
em entrevista à CNN, nes-
ta quarta-feira. Ele presta-
rá depoimento à Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Pandemia nesta 
sexta-feira (25), após vir a 
público que ele e o irmão, 
Luis Ricardo Miranda, te-
riam apresentado indícios 
de irregularidade nos con-
tratos de aquisição da vaci-
na Covaxin a Pazuello e ao 
presidente Jair Bolsonaro.

Ao ressaltar a existência 
de “provas contundentes” 
de irregularidades nas ne-
gociações para a compra 
da vacina Covaxin, disse 
que “o presidente sabia 
que tinha crime naquilo”. 
Miranda é irmão de um 
servidor do Ministério da 
Saúde que, segundo ele, te-
ve conhecimento dos pro-
blemas. De acordo com o 
parlamentar, após o encon-
tro, Bolsonaro ficou “con-
vencido” e se comprometeu 

a acionar “imediatamente” 
a Polícia Federal.

“Tratar desse tema é um 
perigo para qualquer um 
que tenha juízo. Como não 
tenho juízo, posso dizer que 
Pazuello não soltou grana 
para aqueles que queriam. 
Ele falou na aeronave, eles 
queriam dinheiro público e 
eu não dei, por isso estou 
saindo do Ministério”, re-
velou Miranda.

‘Pixulé’

O parlamentar conta que, 
em março, embarcou numa 
viagem a São Paulo junto 
do então ministro e trouxe 
o tema a tona. “Dentro da 
aeronave, eu falo que fiz 
uma denúncia gravíssima, 
peço a ele que ajude porque 
foi dentro do Ministério. 
Ele disse que estava sendo 
espremido por problemas e 
que tinha certeza que seria 
exonerado e não conseguiu 
lidar com a situação”, acres-
centou.

Na mesma gravação, ele 
diz não ter atendido a pedi-
dos por “pixulé” termo que 
Pazuello explicou na CPI 

ao se referir a recursos não 
aplicados durante o ano que 
podem ser redirecionados 
para outras demandas.

“Começou a crise com li-
derança política que nós te-
mos hoje, que mandou uma 
relação para a gente aten-
der e nós não atendemos. 
E aí você está jurado de 
morte. Chegou no final do 
ano, uma carreata de gente 
pedindo dinheiro politica-
mente. O que nós fizemos? 
Nós distribuímos todo o 
recurso do ministério. Foi 
outra porrada, porque to-
dos queriam um pixulé no 
final do ano”, diz Pazuello 
no vídeo.

Esclarecimentos

O presidente Jair Bolso-
naro determinou a abertura, 
pela Polícia Federal, de uma 
investigação para apurar as 
declarações do deputado 
Luis Miranda, parlamentar 
da base governista, que afir-
mou ter alertado o governo 
federal sobre possíveis ir-
regularidades envolvendo a 
vacina Covaxin, produzida 
na Índia. A afirmação foi 

feita pelo ministro-chefe 
da Secretaria-Geral da Pre-
sidência, Onyx Lorenzoni, 
durante declaração à im-
prensa nesta quarta-feira. 

Também em coletiva de 
imprensa, o assessor es-
pecial da Casa Civil Elcio 
Franco apresentou docu-
mentos para rebater as 
denúncias. Disse que  o 
presidente Bolsonaro não 
enviou uma carta ao pri-
meiro-ministro da Índia, 
Narendra Modi, no dia 8 
de janeiro pedindo a ele 
ajuda para antecipar o for-
necimento de doses. 

A respeito do preço da 
Covaxin, Franco explicou 
que o valor de exportação 
ofertado divulgado pelo la-
boratório Bharat Biotech é 
de US$ 15 a US$ 20, o que 
deixaria as negociações no 
piso. Uma carta do fabri-
cante confirmando o valor 
de US$ 15 nas negociações 
também foi exibida. As de-
mais vacinas compradas pe-
lo governo até agora foram 
adquiridas por preço infe-
rior, a Pfizer, por exemplo, 
foi comprada a US$ 10 dó-
lares por dose.

STF mantém parcialidade de Moro no caso do triplex 
Por 7 votos a 4, o Supre-

mo Tribunal Federal (STF) 
decidiu hoje manter a deci-
são que reconheceu a par-
cialidade do ex-juiz Sergio 
Moro na condução do pro-
cesso do triplex envolvendo 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva na Operação 
Lava Jato.

Em abril, quando o pla-
car da votação estava em 7 
votos a 2 pela parcialidade, 
o julgamento foi interrom-
pido após um pedido de 

vista do ministro Marco 
Aurélio.

Em votos proferidos 
nesta quarta-feira, Marco 
Aurélio e o presidente do 
tribunal Luiz Fux votaram 
contra o reconhecimento 
da parcialidade do ex-juiz. 
Para os ministros, os diá-
logos entre procuradores 
da Operação Lava Jato, 
que foram alvo de hackers, 
são ilegais e não podem 
ser considerados no pro-
cesso.

Prova ilícita

“Estes autores que obti-
veram prova ilícita, roubada 
e lavada, foram denuncia-
dos e presos por isso, então 
não há como não se con-
siderar ilícita esta prova”, 
afirmou Fux.

A Corte finalizou o jul-
gamento do recurso da de-
fesa de Lula para manter 
decisão da Segunda Turma 
da Corte, que decidiu, em 
março, pela parcialidade 

de Moro. A Procuradoria-
Geral da República (PGR) 
também recorreu da deci-
são.

Com a confirmação da 
decisão do colegiado, o 
processo sobre o triplex 
deverá ser retomado do 
início e ser remetido para 
a Justiça Federal em Brasí-
lia. Antes da decisão sobre 
a parcialidade de Moro, a 
pena do ex-presidente era 
de 8 anos e 10 meses de 
prisão.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Ford Escort de  
Lady Di em leilão

A empresa de leilões Reeman Dansie (reemandansie.
com) realiza no próximo dia 29, no Reino Unido, o 

leilão de um Ford Escort Ghia 1981 que foi dado como pre-
sente de noivado para a princesa Diana pelo príncipe Charles.

Em sua configuração mais luxuosa e equipado com o mo-
tor 1.6 CVH de 79 cv (que era diferente do CHT que equi-
pava o carro feito no Brasil), o Escort Ghia de cinco portas 
foi utilizado Lady Di entre maio de 1981 e agosto de 1982, 
quando foi trocado por outro exemplar do modelo.

De acordo com a casa de leilões, o carro rodou cerca de 
133.000 km em 40 anos de vida e ainda traz a pintura e os 
bancos originais de fábrica, tendo sido mantido guardado 
nas últimas duas décadas por um admirador da princesa, 
que escondeu dos próprios amigos a origem real do carro.

No capô, o automóvel traz uma réplica do mascote em 
forma de sapo dado a Diana pela sua irmã, Lady Sarah 
Spencer, para lembrá-la da fábula do sapo que vira um 
príncipe após receber o beijo de uma princesa. A expec-
tativa é que o Ford Escort mude de dono por um valor 
estimado entre £ 30 mil e £ 40 mil libras (entre R$ 210 
mil e R$ 280 mil).

Apartamento no Leblon 

Alexandro (alexandroleiloeiro.com.br) está destacando lei-
lão de apartamento 604, situado na Rua Desembargador Al-
fredo Russel, 50, Leblon (RJ). O prédio tem data de constru-
ção de 1994, possui 3 elevadores, sendo dois sociais e um de 
serviço, play e salão de festas. O apartamento tipo cobertura 
possui área oficialmente edificada de 205 metros quadrados. 
A unidade tem direito a duas vagas de garagem. O aparta-
mento encontra-se ocupado atualmente. Leilão programado 
para 13/7/2021 com avaliação de R$ 2.980.000,00.

Oportunidade  
no Engenho Novo

Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) comu-
nica agendamento de leilão de apartamento 204, na Rua 
Araújo Leitão, 176, no Engenho Novo. Mede 59m² com 
direito a vaga para automóvel. Medindo o terreno desig-
nado por lote 01 do PA 38320, em sua totalidade, 22,00m 
de frente pela referida rua; 22,28m de fundos; 56,50m à 
direita e à esquerda mede:19,90m mais 29,70m. Confron-
tando a direita, com o nº 198 da Rua Araújo Leitão, à es-
querda com o nº 1090 da Rua Barão do Bom Retiro e nos 
fundos com a casa 09 da vila 1072 da Rua Barão do Bom 
Retiro. Avaliação R$ 270.000,00. Leilão no dia 12 de julho.

Sala no Centro do Rio

Valéria Khan (mvleiloes.com.br) divulgando leilão de sala 
comercial na Rua Álvaro Alvim, nº 33/37, 810, Centro, Rio 
de Janeiro. Edifício construído em concreto armado e alvena-
ria de tijolos e com 50 anos de idade. Na entrada do prédio, 
portas em vidros, rol amplo com seu piso em granito claro. 
Instalados 4 elevadores sociais da marca Otis e 1 elevador 
de carga. Edifício com 17 andares e 27 salas mistas, seus 
corredores em piso frio na cor vermelha. Circuito interno de 
câmeras em todos os andares e elevadores. Taco de madeira 
clara no seu último andar Avaliada por R$ 200.000,00. Leilão 
acontece no dia 13/7 às 13h30.

Promoção de Sítio no Anil

Norma Maria Machado (machadoleiloes.com.br) infor-
ma a realização de leilão de sítio no Anil. Terreno situado 
no prolongamento da Estrada do Sertão, a 114,70m do fi-
nal desse logradouro que está a 1.650,00m da Estrada Ara-
ticum, Freguesia de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. O terre-
no mede 9,00m de frente pelo prolongamento da Estrada 
do Sertão, prolongamento esse que atravessa o lote 5 do 
PA. 35.501, desmembrado do antigo Sítio da Conceição, 
de Antonio Esteves e atualmente de Ronald Jonh Pilbean. 
O imóvel tem uma casa de alvenaria de 3 quartos, sendo 
o resto do imóvel sem área edificada, composto de vege-
tação e uma pequena queda d’água. Valor de avaliação: R$ 
300.000,00. Leilão em andamento.

KOVR SEGURADORA S.A. 
(atual denominação social de Investprev Seguradora S.A.)

CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no 
dia 30 (trinta) de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Grupamento 
das ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, na proporção de 10.000 para 1, conforme proposta aprovada pela Diretoria 
Executiva da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2021; 2. Alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social, para ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, em decorrência do grupamento previsto no item “1” 
da Ordem do Dia, sem redução do valor do Capital Social; 3. Aprovação dos procedimentos a serem adotados pela Companhia em 
relação as frações de ações decorrentes do grupamento; 4. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos Gerais. 
Na forma do artigo 8º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta 
convocação até a realização da citada Assembleia. São Paulo/SP, 15 de junho de 2021. Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente.

KOVR PREVIDÊNCIA S.A.
(atual denominação social de Investprev Seguros e Previdência S.A.)

CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no 
dia 30 (trinta) de junho de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Grupamento 
das ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, na proporção de 10 para 1, conforme proposta aprovada pela Diretoria 
Executiva da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2021; 2. Alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social, para ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, em decorrência do grupamento previsto no item “1” 
da Ordem do Dia, sem redução do valor do Capital Social; 3. Aprovação dos procedimentos a serem adotados pela Companhia em 
relação as frações de ações decorrentes do grupamento; 4. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos Gerais. 
Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da 
Assembleia. São Paulo/SP, 15 de junho de 2021. Geraldo Henrique de Castro - Presidente.

Abertura de empresas 
cresceu 17,9% em março
O Indicador de 

Nascimento de 
Empresas da 

Serasa Experian revelou a 
abertura de 351.714 novos 
negócios em março deste 
ano. Um crescimento de 
17,9% na comparação com 
o mesmo período de 2020. 
De acordo com o índice o 
setor do comércio foi o que 
mais cresceu (28,4%), im-
pulsionando a alta geral. A 
indústria e o segmento de 
serviços também marcaram 
altas.

Para o economista da 
Serasa Experian, Luiz Ra-
bi, embora a confiança fi-
nanceira dos empresários 
não tenha sido restaurada 
ao nível pré-pandemia e a 
alta geral tenha desacele-
rado em março, a criação 
do próprio negócio ainda 
oferta melhores oportuni-
dades em meio ao cenário 
de saúde no país.

“As pessoas seguem 
optando por investir na 
abertura de empresas para 
geração de renda, já que o 

desemprego continua em 
alta”.

O comparativo por na-
tureza jurídica revelou que, 
embora representem ape-
nas 12,8% das empresas 
criadas, as sociedades limi-
tadas tiveram o maior cres-
cimento do mês, marcando 
67,3%.

“O aumento desse tipo 
de empresa pode indicar 
que os empreendedores 
estão preferindo trabalhar 
em sociedade para garan-
tir, principalmente, apoio 
financeiro em meio à crise 
econômica, já que o inves-
timento inicial costuma ser 
decisivo para garantir a saú-
de e o sucesso do novo ne-
gócio”, explica Rabi.

Os microempreende-
dores individuais (MEIs), 
que significam a maior fa-
tia da abertura de negócios 
(80,2%), tiveram cresci-
mento de 19,3%, enquanto 
as empresas individuais ca-
íram.

A análise interanual por 
região apontou expansões 

em todo o país, com desta-
que para o Sul, que marcou 
a alta mais expressiva, de 
26,6%. O Nordeste vem em 
sequência com 21,0%, se-
guido pelo Norte (20,6%), 
Centro-Oeste (17,8%) e Su-
deste (13,9%).

Ainda segundo a Serasa, 
com o resquício da crise an-
terior, mais o agravamento 
causado pela pandemia, os 
pedidos de recuperação ju-
dicial e falências registraram 
forte crescimento no país 
em maio, quando compa-
rado ao mês anterior. No 
quinto mês de 2021, foram 
registrados 92 pedidos de 
recuperação judicial, o que 
significa uma elevação de 
48,4%.

Sobre falências, o mês de 
abril registrou 65 pedidos, 
contra 103 realizados em 
maio, um salto de 58,5%. 
Os dados ajudam a enten-
der um cenário de dificul-
dade para manter as contas 
em dia e mostra como o 
processo de insolvência tem 
impacto direto nas organi-

zações, principalmente nas 
micro e pequenas empre-
sas. Ainda de acordo com a 
pesquisa, dos 92 pedidos de 
recuperação judicial feitos 
em maio, 60 deles partiram 
de MPEs, 24 de empresas 
médias e oito de grandes 
corporações. No que diz 
respeito aos 103 reque-
rimentos de falências, 70 
deles foram realizados por 
micro e pequenas empresas, 
21 por empresas grandes e 
12 por médias empresas.

O estudo da Serasa re-
velou também que a maior 
parte dos pedidos de recu-
peração foi feito pelo setor 
de serviços, com 62 solicita-
ções de RJ e 60 de falência. 
O ramo é seguido pelo co-
mércio e indústria, respec-
tivamente. Uma das causas 
desta ruptura nas finanças 
das MPEs é a alta taxa de 
desemprego – de 14,7% no 
primeiro trimestre de 2021 
– resultando em consumi-
dores mais contidos, que 
optaram por conter os gas-
tos.

Energia renovável tem custo abaixo  
de combustível fóssil mais barato

A cota de energias 
renováveis que al-
cançou custos mais 

baixos que os combustíveis 
fósseis mais competitivos 
duplicou em 2020. Esta é 
uma das novidades do re-
latório da Agência Inter-
nacional para as Energias 
Renováveis (Irena). Foram 
162 gigawatts (GW) de re-
nováveis com custos infe-
riores à opção mais barata 
de combustíveis fósseis, o 
equivalente a 62% do total 
adicionado no ano passado.

O relatório “Custos de 
Geração de Energias Re-
nováveis em 2020” mostra 
que a energia solar con-
centrada (CSP) reduziu seu 
custo em 16%, a energia eó-
lica em terra 13%, a energia 
eólica marítima (offshore) 
9% e a solar FV 7%. No-
vamente o Brasil é um dos 
destaques, com o custo do 
painel solar 71% mais baixo 
em 2020 em relação a 2013, 
e o gasto total de instalação 
comercial da solar distribu-
ída caindo 55% entre 2017 
e 2020.

As energias renováveis a 
baixo custo proporcionam 
uma vantagem econômica 
sólida em detrimento das 
energias fósseis, de acordo 
com o documento. Só os 
projetos recém-adicionados 
de energias renováveis em 
2020 permitirão às econo-
mias emergentes uma eco-

nomia de até US$ 156 bi-
lhões durante o seu ciclo de 
vida, diz o texto.

“Atualmente, as energias 
renováveis são a fonte de 
energia mais barata,” afir-
mou o Diretor-Geral da 
Irena, Francesco La Came-
ra. “As energias renováveis 
apresentam aos países pre-
sos ao carvão uma agenda 
de transição economica-
mente sedutora, que asse-
gura que irão responder à 
exigência energética cres-
cente enquanto poupam 
nos custos, geram postos 
de trabalho, impulsionam 
o crescimento ao mesmo 
tempo em que respondem à 
ambição em termos climá-
ticos”, continua La Camera.

Para o diretor da Irena, 
o mundo está em um mo-
mento crucial em relação 
ao carvão. “No caminho 
do último compromisso do 
G7 sobre emissões líquidas 
zero e interrupção do finan-
ciamento global ao carvão, 
chegou o momento de o 
G20 e as economias emer-
gentes se equiparem a estas 
medidas”, defende. “Não 
podemos permitir que haja 
uma via dupla para a tran-
sição energética, em que 
certos países rapidamente 
aderem ao conceito verde 
e outros permanecem pre-
sos ao sistema baseado em 
combustíveis fósseis do 
passado.”

Os projetos de energias 
renováveis adicionados em 
2020 irão reduzir os custos 
do setor da eletricidade em, 
pelo menos, US$ 6 bilhões 
por ano nos países emer-
gentes, relativamente à adi-
ção da mesma quota da ge-
ração de energias à base de 
combustíveis fósseis. Dois 
terços dessa economia virão 
da energia eólica offshore, 
seguidos da energia hidroe-
létrica e da energia solar FV.

Tendência

Segundo a agência, os 
anos 2010-2020 assistiram 
a um aumento dramático 
na competitividade das tec-
nologias solar e eólica. Os 
534 GW da capacidade re-
novável adicionada nos pa-
íses emergentes desde 2010 
a custos mais baixos do que 
as opções de carvão mais 
baratas estão reduzindo os 
custos da eletricidade em 
cerca de US$ 32 bilhões to-
dos os anos.

Em dez anos, diz o rela-
tório, o custo da eletricida-
de proveniente da energia 
solar FV caiu 85%, o da so-
lar concentrada 68%, o da 
energia eólica em terra 56% 
e a energia eólica marítima 
48%. Com preços baixos 
recorde de leilão de US$ 
1,1 a US$ 0,3 por kWh atu-
almente, a energia solar FV 
e a energia eólica em terra 

superam continuamente em 
termos de custos até mes-
mo a opção de carvão mais 
barata, mesmo sem subsí-
dios.

O relatório da Irena 
mostra também que as 
novas energias renováveis 
batem as centrais de car-
vão existentes em termos 
de custos operacionais. 
Nos Estados Unidos, por 
exemplo, 149 GW ou 61% 
da capacidade total do car-
vão custam mais do que a 
nova capacidade das reno-
váveis. Encerrar e subs-
tituir estas centrais por 
energias renováveis corta-
ria as despesas em US$ 5,6 
bilhões por ano e fariam 
poupar 32 milhões de to-
neladas de CO2, reduzin-
do um terço das emissões 
do carvão nos EUA.

Segundo a agência, a 
previsão até 2022 é que os 
custos globais das energias 
renováveis caiam ainda 
mais, com a energia eólica 
em terra ficando 20-27% 
mais barata do que a opção 
mais econômica de carvão. 
A tendência de energias 
renováveis de baixo custo 
permitirão a eletrificação 
do transportes e de outros 
usos finais de energia, como 
na edificação e na indústria, 
além de destravar a eletrifi-
cação competitiva indireta 
por hidrogênio verde, prevê 
a Irena.
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Parque Shopping Maceió S.A.
CNPJ nº 09.511.067/0001-65

Balanço patrimonial - 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em milhares de reais)

Ativo Nota 2020 2019
Circulante 40.922 21.675
 Caixa e equivalentes de caixa 292 9.927
 Aplicações financeiras 4 23.819 1.498
 Contas a receber 5 16.148 8.515
 Impostos a recuperar – 946
 Outros créditos 663 789
Não circulante 251.762 245.547
 Outros valores a receber 6 9.119 –
 Outros créditos 547 55
 Propriedades para investimento 6 242.045 245.463
 Intangível 51 29
Total do ativo 292.684 267.222
Passivo Nota 2020 2019
Circulante 11.897 5.374
 Fornecedores 97 739
 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 9 10.584 3.587
 Impostos e contribuições a recolher 826 496
 Receitas diferidas 7 313 326
 Outras obrigações 77 226
Não circulante 3.920 18.960
 Receitas diferidas 7 765 1.065
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 8 3.155 17.895
Patrimônio líquido 9 276.867 242.888
 Capital social 230.505 230.505
 Reservas de lucros 46.362 12.383
Total do passivo e do patrimônio líquido 292.684 267.222

Demonstração do resultado - Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Nota 2020 2019
Receita líquida de aluguéis e prestação de serviços 11 34.873 41.921
Custo de aluguéis e serviços 12 (7.354) (9.496)
Lucro bruto 27.519 32.425
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas com vendas, gerais e administrativas 13 (1.987) (616)
 Ganho na venda de terreno 6 6.874 –
 Outras receitas (despesas), líquidas (442) (85)

4.445 (701)
Resultado financeiro: Despesas financeiras 14 (27) (7.023)
 Receitas financeiras 14 446 1.278
Resultado financeiro 419 (5.745)
Lucro antes dos impostos e contribuições 32.383 25.979
Imposto de renda e contribuição social correntes 8 (2.560) (1.456)
Imposto de renda e contribuição diferidos 8 14.740 (3.369)
Lucro líquido do exercício 44.563 21.154
Lucro líquido por ação básico e diluído - (em R$) 9 0,19 0,09

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

2020 2019
Lucro líquido do exercício 44.563 21.154
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total 44.563 21.154

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Reservas de lucros

Capital 
social

Re- 
serva 
legal

Reserva de  
retenção 
de lucros

Lucros  
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/12/2018 182.505 3.100 5.609 – 191.214
Aumento de capital (Nota 9) 48.000 – – – 48.000
Lucro líquido do exercício – – – 21.154 21.154
Constituição da reserva legal (Nota 9) – 1.058 – (1.058) –
Dividendos e juros sobre o 
 capital próprio (Nota 9) – – – (17.480) (17.480)
Constituição de reserva de 
 retenção de lucros (Nota 9) – – 2.616 (2.616) –
Saldos em 31/12/2019 230.505 4.158 8.225 – 242.888
Lucro líquido do exercício – – – 44.563 44.563
Constituição da reserva legal (Nota 9) – 2.228 – (2.228) –
Dividendos mínimos 
 obrigatórios (Nota 9) – – – (10.584) (10.584)
Constituição de reserva de 
 retenção de lucros (Nota 9) – – 31.751 (31.751) –
Saldos em 31/12/2020 230.505 6.386 39.976 – 276.867

Demonstração do fluxo de caixa  - Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Atividades operacionais 2020 2019
 Lucro líquido do exercício 44.563 21.154
 Ajustes ao lucro líquido decorrentes de 
  Depreciação e amortização 3.377 3.254
  Apropriação de juros/variações monetárias  
   sobre operações financeiras – 6.909
  Aluguel linear (7.515) (139)
  Provisão para perda de crédito esperada 1.793 327
  Ganho na venda de terreno (6.874) –
  Impostos diferidos (14.740) 3.369

20.604 34.874
 Redução (aumento) dos ativos: Contas a receber (1.911) 68
  Impostos a recuperar 946 711
  Depósito Judicial – (34)
  Outros créditos (625) 367

(1.590) 1.112
 Aumento (redução) dos passivos: Fornecedores (642) (275)
  Impostos e contribuições a recolher 2.207 2.666
  Outras obrigações (149) (310)
  Receitas diferidas (313) 464

1.103 2.545
Impostos pagos - IRPJ e CSLL (964) (1.118)
Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS (913) (1.409)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 18.240 36.004
Atividades de investimento
 Adições em propriedade para investimento (1.932) (4.016)
 Aquisição de intangível (35) –
 Resgate (aumento) líquido em aplicações financeiras (22.321) 18.201
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades 
 de investimento (24.288) 14.185
Atividades de financiamento: Aumento de capital – 48.000
 Dividendos e JCP pagos (3.587) (18.860)
 Pagamento de juros - empréstimos e financiamentos – (4.660)
 Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos – (65.780)
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento (3.587) (41.300)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (9.635) 8.889
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 292 9.927
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 9.927 1.038
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (9.635) 8.889

Relatório da Administração: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demons-
trações Financeiras segundo o que dispõe a Lei nº 6.404/76, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020. Permanecemos à inteira disposição dos senho-
res acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários.                       Rio de Janeiro, 23 de junho de 2021 A  Diretoria.

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2020 e 2019  

(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
1. Contexto operacional: O Parque Shopping Maceió S.A. (“Companhia”), 
sediado na Rua Dias Ferreira nº 190, Sala 301 - parte, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e filial na Cidade de Maceió, Estado de 
Alagoas, na Av. Comendador Gustavo Paiva nº 9.994, Cruz das Almas, foi 
constituído em 20 de fevereiro de 2008 e tem por objeto exploração de empre-
endimentos imobiliários, incluindo “shopping center”, no município de Maceió, 
Estado de Alagoas, bem como a gestão de estacionamentos e garagens pró-
prios. A Companhia é uma Joint Venture entre a Aliansce Sonae Shopping 
Centers S.A. (Aliansce Sonae) e a Multiplan Empreendimentos Imobiliários 
S.A., com participação de 50% da Aliansce Sonae, que possui como principal 
atividade a participação direta ou indireta e a exploração econômica de empre-
endimentos de centros comerciais, shopping centers e similares, podendo par-
ticipar em outras sociedades, como sócia ou acionista, e a prestação de servi-
ços de assessoria comercial, administração de shopping centers e 
administração de condomínios em geral. A Companhia detém participação de 
100% no empreendimento Parque Shopping Maceió localizado no município 
de Maceió, Estado de Alagoas, que foi inaugurado em novembro de 2013. A 
autorização para a emissão dessas demonstrações financeiras foi dada pela 
Diretoria em 8 de junho de 2021. 2. Resumo das principais políticas contá-
beis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas de-
monstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplica-
das de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado 
de outra forma. 2.1. Base de preparação: As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstra-
ções financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utiliza-
das pela administração na sua gestão. Elas foram preparadas considerando o 
custo histórico como base de valor, que, no caso de determinados ativos finan-
ceiros, é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A preparação de 
demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críti-
cas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Com-
panhia no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que reque-
rem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como 
aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para as demonstra-
ções financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Caixa e equivalentes de 
caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos. 
Os saldos desta rubrica estão sujeitos a insignificante risco de mudança de 
valor. 2.3. Contas a receber: Incluem valores a receber de aluguéis, cessão 
de direito de uso (CDU) de áreas e serviços prestados a terceiros, registrados 
conforme o regime de competência na data do balanço e que são classificados 
como empréstimos e recebíveis. Se o prazo de recebimento é equivalente a 
um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. 
Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. Para contas a re-
ceber de clientes, a Companhia aplica uma abordagem simplificada no cálculo 
das perdas de crédito esperadas. Portanto, a Companhia não acompanha as 
alterações no risco de crédito, mas reconhece uma provisão para perdas com 
base em perdas de crédito esperadas vitalícias em cada data-base. A Compa-
nhia estabeleceu uma matriz de provisões que se baseia em sua experiência 
histórica de perdas de crédito, ajustada para fatores prospectivos específicos 
para os devedores e para o ambiente econômico. 2.4. Ativos financeiros: 
Reconhecimento inicial e mensuração: Ativos financeiros no reconhecimento 
inicial, são mensurados ao custo amortizado e subsequentemente mensura-
dos ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo 
por meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimen-
to inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo 
financeiro e do modelo de negócios da Companhia para a gestão destes ativos 
financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que não conte-
nham um componente de financiamento significativo ou para as quais a Com-
panhia tenha aplicado o expediente prático, a Companhia inicialmente mensu-
ra um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no 
caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resulta-
do. As contas a receber de clientes que não contenham um componente de 
financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o 
expediente prático são mensuradas pelo preço de transação determinado de 
acordo com o CPC 47. Vide políticas contábeis na Nota 2.14 - Reconhecimen-
to de receitas. Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo 
custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados abrangen-
tes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos 
de principal e de juros” (também referido como teste de “SPPI”) sobre o valor 
do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. O 
modelo de negócios da Companhia para administrar ativos financeiros se refe-
re a como ele gerencia seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O 
modelo de negócios determina se os fluxos de caixa resultarão da cobrança de 
fluxos de caixa contratuais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos. Ati-
vos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida): A Companhia 
mensura os ativos financeiros ao custo amortizado se ambas as seguintes 
condições forem atendidas: (a) o ativo financeiro for mantido dentro de modelo 
de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber 
fluxos de caixa contratuais; e (b) os termos contratuais do ativo financeiro de-
rem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclu-
sivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aber-
to. Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente 
mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao 
valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o 
ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Os 
ativos financeiros da Companhia ao custo amortizado incluem contas a rece-
ber de clientes e outras contas a receber. Os ativos financeiros da Companhia 
ao valor justo por meio do resultado incluem principalmente as aplicações fi-
nanceiras. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: A Companhia 
reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas para todos os ins-
trumentos de dívida não detidos pelo valor justo por meio do resultado. As 
perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa 
contratuais devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que a 
Companhia espera receber, descontados a uma taxa de juros efetiva que se 
aproxime da taxa original da transação. Os fluxos de caixa esperados incluirão 
fluxos de caixa da venda de garantias detidas ou outras melhorias de crédito 
que sejam integrantes dos termos contratuais. 2.5. Passivos financeiros: Re-
conhecimento inicial e mensuração: Os passivos financeiros são classificados, 
no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado, contas a pagar, conforme apropriado. Todos os passivos finan-
ceiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no 
caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, 
os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passi-
vo financeiro. Os passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores e 
outras contas a pagar. Passivos financeiros são classificados como mantidos 
para negociação se forem incorridos para fins de recompra no curto prazo. 
Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na de-
monstração do resultado. Os passivos financeiros designados no reconheci-
mento inicial ao valor justo por meio do resultado são designados na data ini-
cial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. 
A Companhia não designou nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio 
do resultado. 2.6. Propriedades para investimento: Propriedade para inves-
timento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel para valoriza-
ção de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos negó-
cios, fornecimento de serviços ou para propósitos administrativos. A 
propriedade para investimento é mensurada pelo custo no reconhecimento 

inicial e depreciada pelo prazo de vida útil de 50 anos. Em atenção ao CPC 28, 
a Companhia registra o shopping center em operação e em desenvolvimento 
como propriedade para investimento, dado que estes empreendimentos co-
merciais são mantidos para fins de arrendamento mercantil operacional. 2.7. 
Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros: A  Ad-
ministração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objeti-
vo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacio-
nais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor 
recuperável. Se tais evidências forem identificadas e o valor contábil líquido 
exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajus-
tando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um 
ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o 
maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. 2.8. 
Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhe-
cidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortiza-
do com o uso do método de taxa de juros efetiva. 2.9. Provisões: As provisões 
são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou 
não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma 
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor pos-
sa ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor pre-
sente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o 
uso de uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado 
para o valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. 
2.10. Capital social: Ações ordinárias e preferenciais são classificadas como 
patrimônio líquido. 2.11. Receitas e despesas financeiras: As receitas finan-
ceiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e variações no 
valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos 
juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com variações no 
valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas nos 
ativos financeiros, caso aplicável. 2.12. Imposto de renda e contribuição 
social: As provisões de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
fiscal são calculadas pelo regime de tributação lucro presumido caixa, aplican-
do as alíquotas 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o montante tribu-
tável excedente de R$240 mil por ano para imposto de renda e 9% para CSLL, 
sob uma base presumida distinta, conforme receita correspondente. Ou seja, 
a base de cálculo do imposto é determinada através da aplicação de um per-
centual sobre os valores globais da receita auferida pela pessoa jurídica, per-
centual este que é expressamente previsto em lei e varia em função da ativi-
dade da Empresa. • Receitas operacionais - percentual presumido de 32%; 
• Receitas financeiras - percentual de 100%. A apuração por meio do lucro 
presumido que tem como base o regime de caixa é calculado proporcional-
mente ao valor recebido dos valores faturados, mas sem dedução de qualquer 
tipo de custos ou despesas. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a rece-
ber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de im-
postos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação 
das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com 
relação aos exercícios anteriores. 2.13. Resultado por ação: O resultado por 
ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acio-
nistas da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação 
no respectivo exercício. O resultado por ação diluído é calculado por meio da 
referida média das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos poten-
cialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exercícios apresen-
tados, nos termos do CPC 41. 2.14. Reconhecimento de receita: Receita de 
aluguel e cessão de direitos de uso (CDU): Companhia reconhece suas recei-
tas de aluguel e cessão de direito de uso pelo método linear durante o período 
do arrendamento, incluída na receita na demonstração do resultado devido à 
sua natureza operacional. Essas operações são classificadas como arrenda-
mentos operacionais, uma vez que a Companhia não transfere substancial-
mente todos os riscos e benefícios da posse do ativo. Os contratos de locação 
de forma geral estabelecem que os locatários devem pagar o maior valor entre 
um mínimo contratual estipulado e uma variável, calculado através de um per-
centual sobre as vendas de cada estabelecimento. Os aluguéis mínimos são 
ajustados por aumentos fixos regulares ao longo do prazo dos contratos, alu-
guel em dobro no mês de dezembro e pela inflação. De acordo com o CPC 06 
(R1)/IAS 17 - Operações de arrendamento mercantil, as receitas de aluguéis 
mínimos, considerando eventuais efeitos de carências, descontos, etc., e ex-
cluindo os efeitos inflacionários, devem ser reconhecidas de forma linear ao 
longo do prazo do contrato, e qualquer excesso do aluguel variável é reconhe-
cido quando incorrido, independentemente da forma de recebimento. Analoga-
mente, as receitas de cessão de direito de uso (CDU) também são reconheci-
das em bases lineares durante o prazo de duração dos contratos, a partir do 
início do prazo da locação. Receita de estacionamento: Refere-se à receita 
com a exploração de estacionamentos do shopping center apropriada ao re-
sultado de acordo com o regime de competência. Receitas de financeiras: As 
receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, 
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado e ganhos nos instrumentos financeiros derivativos. A receita 
de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. 
2.15. Distribuição de dividendos: A distribuição de dividendos para os acio-
nistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações fi-
nanceiras da Companhia ao final do exercício, com base no estatuto social da 
Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisio-
nado na data em que são aprovados em Assembleia Geral. 2.16. Pronuncia-
mentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2020: A Com-
panhia aplicou pela primeira vez determinadas alterações às normas, em vigor 
para períodos anuais iniciados em 1° de janeiro de 2020 ou após esta data. A 
Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, inter-
pretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas ainda não vigentes. Al-
terações no CPC 15 (R1): Definição de negócios: As alterações do CPC 15 
(R1) esclarecem que, para ser considerado um negócio, um conjunto integra-
do de atividades e ativos deve incluir, no mínimo, um input - entrada de recur-
sos e um processo substantivo que, juntos, contribuam significativamente para 
a capacidade de gerar output - saída de recursos. Além disso, esclareceu que 
um negócio pode existir sem incluir todos os inputs - entradas de recursos e 
processos necessários para criar outputs - saída de recursos. Essas altera-
ções não tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras da Companhia, 
mas podem impactar períodos futuros caso a Companhia ingresse em quais-
quer combinações de negócios. Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 
48: Reforma da Taxa de Juros de Referência: As alterações aos Pronuncia-
mentos CPC 38 e CPC 48 fornecem isenções que se aplicam a todas as rela-
ções de proteção diretamente afetadas pela reforma de referência da taxa de 
juros. Uma relação de proteção é diretamente afetada se a reforma suscitar 
incertezas sobre o período ou o valor dos fluxos de caixa baseados na taxa de 
juros de referência do item objeto de hedge ou do instrumento de hedge. Es-
sas alterações não têm impacto nas demonstrações financeiras da Compa-
nhia, uma vez que este não possui relações de hedge de taxas de juros. Alte-
rações no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material: As alterações 
fornecem uma nova definição de material que afirma, “a informação é material 
se sua omissão, distorção ou obscuridade pode influenciar, de modo razoável, 
decisões que os usuários primários das demonstrações contábeis de propósito 
geral tomam como base nessas demonstrações contábeis, que fornecem in-
formações financeiras sobre relatório específico da entidade”. As alterações 
esclarecem que a materialidade dependerá da natureza ou magnitude de infor-
mação, individualmente ou em combinação com outras informações, no con-
texto das demonstrações financeiras. Uma informação distorcida é material se 
poderia ser razoavelmente esperado que influencie as decisões tomadas pe-
los usuários primários. Essas alterações não tiveram impacto sobre as de-
monstrações financeiras, nem se espera que haja algum impacto futuro para a 
Companhia. Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Fi-
nanceiro: O pronunciamento revisado alguns novos conceitos, fornece defini-
ções atualizadas e critérios de reconhecimento para ativos e passivos e escla-
rece alguns conceitos importantes. Essas alterações não tiveram impacto nas 
demonstrações financeiras da Companhia. Alterações no CPC 06 (R2): Bene-
fícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos 
de Arrendamento: As alterações preveem concessão aos arrendatários na 
aplicação das orientações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato de 
arrendamento, ao contabilizar os benefícios relacionados como consequência 
direta da pandemia Covid-19. Como um expediente prático, um arrendatário 
pode optar por não avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 concedido 
pelo arrendador é uma modificação do contrato de arrendamento. O arrenda-
tário que fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento 
do arrendamento resultante do benefício concedido no contrato de arrenda-
mento relacionada ao Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança 
aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não fosse uma modificação do contra-
to de arrendamento. Essa alteração não teve impacto nas demonstrações fi-
nanceiras da Companhia. 3. Julgamentos, estimativas e premissas contá-
beis significativas: Julgamentos: A preparação das demonstrações 
financeiras da Companhia requer que a Administração faça julgamentos, esti-
mativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, 
despesas, ativos e passivos, e as respectivas divulgações, bem como as divul-
gações de passivos contingentes. As demonstrações financeiras foram elabo-
radas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas 
contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstra-
ções financeiras foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base 
no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envol-
vendo estas estimativas poderá resultar em valores significativamente diver-
gentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento 
probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas 
estimativas pelo menos anualmente. Descrevemos abaixo as principais esti-
mativas da Companhia: Mensuração ao valor justo de propriedades para in-
vestimento: A Companhia divulga o valor justo de sua propriedade para inves-

timento conforme requerido pelo IAS 40/CPC 28. Para propriedade de 
investimento, uma metodologia de avaliação baseada em um modelo de fluxo 
de caixa descontado foi utilizada, considerando a ausência de dados de mer-
cado comparáveis devido à natureza das propriedades. A Companhia prepara 
internamente os referidos cálculos. As principais premissas utilizadas para de-
terminar o valor justo das propriedades para fins de divulgação são fornecidas 
na Nota 6. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: 
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de 
um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual 
é o maior entre o valor justo líquido das despesas de venda e o valor em uso. 
O cálculo do valor justo líquido das despesas de venda é baseado em informa-
ções disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de 
mercado menos as despesas de venda. O cálculo do valor em uso é baseado 
no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orça-
mento da Companhia e não incluem atividades de reorganização com as quais 
a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros sig-
nificativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa ob-
jeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no 
método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa 
futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 
As principais premissas utilizadas para determinar o valor recuperável das di-
versas unidades geradoras de caixa, incluindo análise de sensibilidade, são 
detalhadas nas Notas 6. Provisão para perdas de crédito esperadas para con-
tas a receber e ativos de contrato: A Companhia utiliza uma matriz de provisão 
para calcular a perda de crédito esperada para contas a receber de aluguéis e 
cessão de direito de uso. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em 
dias de atraso para agrupamentos de vários segmentos de clientes que apre-
sentam padrões de perda semelhantes. A matriz de provisão baseia-se inicial-
mente nas taxas de perda histórica observadas pela Companhia. A Companhia 
revisa a matriz de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a experiên-
cia histórica de perda de crédito. Por exemplo, se há expectativa de deteriora-
ção de condições econômicas previstas no próximo ano (por exemplo, o pro-
duto interno bruto), o que pode levar a um aumento na inadimplência no setor, 
as taxas de perda históricas são ajustadas. Em todas as datas de relatórios, as 
taxas de perda histórica observadas são atualizadas e as mudanças nas esti-
mativas prospectivas são analisadas. A avaliação da correlação entre as taxas 
de perda histórica observadas, as condições econômicas previstas e as per-
das de crédito esperadas são uma estimativa significativa. A quantidade de 
perdas de crédito esperadas é sensível a mudanças nas circunstâncias e nas 
condições econômicas previstas. A experiência histórica de perda de crédito 
da Companhia e a previsão das condições econômicas também podem não 
representar o padrão real do cliente no futuro. As informações sobre as perdas 
de crédito esperadas sobre as contas a receber da Companhia estão divulga-
das na Nota 5. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A Com-
panhia reconhece provisão para causas fiscais, cíveis e trabalhistas. A avalia-
ção da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a 
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 
nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos advogados externos e interno. As provisões são revisadas e ajustadas 
para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais iden-
tificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. As obrigações 
legais são provisionadas, independente da estimativa de perda das causas a 
ela relacionadas. Para mais detalhes sobre provisão para contingências. 
4. Aplicações financeiras: 2020 2019
CDB - Banco BNB e Itaú 11.172 174
Fundo Renda Fixa - Banco Itaú 12.447 1.124
Debêntures - Banco Itaú 200 200

23.819 1.498
De acordo com a política de investimentos da Companhia, os ativos financei-
ros são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Tais investimentos 
possuí taxa de juros de 138,0% do CDI em 31 de dezembro de 2020 com o 
vencimento original 2021 (em 31 de dezembro de 2019 as taxas de juros dos 
investimentos estavam entre 90,0% a 105,0%% do CDI com vencimento origi-
nal 2020). A Companhia objetiva gerir suas aplicações financeiras, buscando o 
equilíbrio entre liquidez e rentabilidade, considerando o plano de investimento 
programado para os próximos anos.
5. Contas a receber: 2020 2019
Aluguéis e serviços a receber 7.112 5.660
Estacionamento 172 238
Quotas condominiais a receber 2.425 1.806
Cessão de direito de uso 839 880
Outros 385 512

10.933 9.096
Aluguel linear 10.278 2.763
Provisão para perda de crédito esperada (“PCE”) (5.063) (3.344)

16.148 8.515
A composição por idade de vencimento de contas a receber é apresentada a 
seguir: Saldo vencido

Descrição
Saldo a  
vencer

< 90  
dias

91-180  
dias

181-360  
dias

>360  
dias Total

Aluguéis 4.837 577 332 428 938 7.112
Estacionamentos 172 – – – – 172
CDU a receber 214 – – 30 595 839
Quotas condominiais a receber – – 260 501 1.664 2.425
Outros – 1 – – 384 385
Total em 2020 5.223 578 592 959 3.581 10.933
Aluguel linear (a) 10.278
(–) PCE (5.063)
Saldo líquido 2020 16.148
(a) Durante os meses de março a dezembro de 2020, em função da pandemia 
da COVID-19 que trouxe impactos diretos nas operações da Companhia, a 
Administração introduziu uma modificação em sua relação com os lojistas, per-
mitindo que os mesmos, sob a condição de efetuarem pagamentos devidos 
dentro das respectivas datas de vencimento, fizessem os pagamentos dos 
aluguéis com redução pontual do valor do aluguel devido (essa condição al-
cança a maioria dos lojistas do portfólio da Companhia, mas consideram exce-
ções de estabelecimentos que não tiveram suas operações interrompidas com 
o fechamento do Shopping). Essas reduções não serão compensadas em par-
celas remanescentes dos contratos de arrendamento. Dessa forma, essa con-
dição foi tratada como uma modificação do fluxo do contrato de arrendamento 
e, portanto, a Companhia revisou a linearização de seus aluguéis mínimos de 
acordo com o prazo remanescente de cada contrato, como
previsto pelo CPC 06(R2)/IFRS 16. Saldo vencido

Descrição
Saldo a  
vencer

< 90  
dias

91- 180  
dias

181- 360  
dias

>360  
dias Total

Aluguéis 4.542 108 140 307 563 5.660
Estacionamentos 238 – – – – 238
CDU a receber 293 27 40 80 440 880
Quotas condominiais a receber – – 171 484 1.151 1.806
Outros – 2 54 103 353 512
Total em 2019 5.073 137 405 974 2.507 9.096
Aluguel linear 2.763
(–) PCE (3.344)
Saldo líquido 2019 8.515
Aluguéis, cessão de direito e quotas condominiais a receber: A Companhia 
utiliza a abordagem simplificada para estimar a perda esperada sobre seus 
recebíveis, fazendo uso de uma matriz de perdas esperadas elaborada com 
base no histórico de perdas, ajustada pelas expectativas da Administração, 
sobre os aspectos que possam influenciar a inadimplência dos lojistas no futu-
ro. Adicionalmente, a Companhia considerou em suas análises de recupera-
ção de recebíveis um agravamento de risco pela crise da Covid-19. Abaixo, 
são apresentadas as informações sobre a exposição ao risco de crédito nas 
contas a receber de locação, cessão de direito e quotas condominiais a rece-
ber da Companhia, utilizando-se de uma matriz de provisão:

%
Risco 31/12/2020 31/12/2019
A vencer 1,14 1,29
Vencidos até 90 dias 43,73 36,60
Vencidos até 180 dias 69,02 62,37
Vencidos até 360 dias 87,39 89,49
Vencidos há mais de 360 dias 96,50 96,50
Estacionamento: O contas a receber de estacionamento é composto por  
valores recebidos através de meios de pagamento cuja liquidação financeira 
ocorre em até 30 dias. A Companhia entende que o risco de crédito para o 
contas a receber de estacionamento é muito baixo, não possuindo histórico de 
inadimplência. Desta forma, a Companhia não identificou a necessidade de 
provisão para perda para crédito esperada sobre o respectivo saldo em 31 de 
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dezembro de 2020, mesmo considerando os impactos da COVID-19, e 31 de 
dezembro de 2019. O movimento na provisão para perdas por redução no 
valor recuperável em relação aos recebíveis durante o exercício foi o 
seguinte: 2020 2019
Saldo em 1º de janeiro (3.344) (3.497)
Reversão permanente de recebíveis 74 480
Constituição (reversão) de PCE (1.793) (327)

(5.063) (3.344)
5.1. Arrendamento operacional: A Companhia mantém contratos de arrenda-
mento operacional com os locatários das lojas do shopping (arrendatários) que 
possuem, via de regra, prazo de vigência de 5 anos. Excepcionalmente podem 
ter contratos com prazos de vigências e condições diferenciadas. Nas de-
monstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, os 
contratos de arrendamento geraram receitas de aproximadamente R$2.511 
por mês em 2020 (R$2.741 por mês em 2019), e apresentavam o seguinte 
cronograma de  renovação: 2020 2019
Em 2020 – 11,67%
Em 2021 1,64% 3,90%
Em 2022 5,74% 4,79%
Em 2023 51,04% 49,21%
A partir de 2024 20,61% 18,07%
Prazo indeterminado 20,97% 12,35%

100,00% 100,00%
6. Propriedades para investimento: As propriedades para investimento refe-
rem-se ao empreendimento comercial mantido pela Companhia sob arrenda-
mento operacional. Segue abaixo a tabela de conciliação da propriedade para 
investimento indicando o início e fim dos exercícios:

Custo
Depreciação  

acumulada Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018 272.084 (27.391) 244.693
Adições 4.016 (3.246) 770
Saldo em 31 de dezembro de 2019 276.100 (30.637) 245.463
Adições 1.932 (3.364) (1.432)
Baixa de terreno (a) (1.986) – (1.986)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 276.046 (34.001) 242.045
(a) Em novembro de 2020, a Companhia vendeu um terreno anexo ao shop-
ping pelo montante de R$9.119. Este valor ainda não foi pago pela comprado-
ra e está registrado na rubrica de outros valores a receber no ativo não circu-
lante. Este valor será pago conforme as vendas das unidades habitacionais 
que serão construídas no terreno pela compradora. O ganho registrado nesta 
operação foi de R$6.874 reconhecido no resultado na rubrica de “Ganho na 
venda de terreno”. Valor justo da propriedade para investimento: O valor justo 
da propriedade para investimento foi calculado internamente por profissionais 
experientes do segmento de shopping centers. A metodologia de projeção foi 
elaborada considerando os contratos existentes à luz das condições atuais e 
projeções condizentes com a capacidade de crescimento de cada ativo e esti-
mativas macroeconômicas para um período de 10 anos, juntamente a um valor 
residual fundamentado na perpetuidade da receita do último ano projetado 
com crescimento nulo. Essas projeções foram descontadas para a data-base 
da avaliação (31 de dezembro de 2020) à uma taxa de desconto definida. 
Adicionalmente, o fluxo de caixa projetado do shopping em operação não con-
siderou expansões relevantes para este empreendimento. As projeções refle-
tem a melhor estimativa da Administração da Companhia, quanto à sua visão 
atual do mercado, bem como quanto a potenciais receitas e custos. A taxa de 
rentabilidade e a taxa de desconto são definidas de acordo com indicadores 
observados no mercado de investimento local e internacional. Com a revisão 
das premissas adotadas de acordo com o cenário econômico, o valor justo 
total do empreendimento que a Companhia detém está entre R$543.232 e 
R$734.961 em 31 de dezembro de 2020 (entre R$551.000 e R$673.000 em 31 
de dezembro de 2019). A Administração revisa no mínimo anualmente o valor 
contábil líquido de seu empreendimento, com o objetivo de avaliar a existência 
de eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tec-
nológicas que possam indicar deterioração no valor recuperável de suas pro-
priedades. Para 31 de dezembro de 2020 o fluxo de caixa futuro projetado 
considera uma estimativa da Companhia de possíveis impactos da pandemia 
de coronavírus (Covid19). Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia 
não identificou necessidade de provisão para redução do valor recuperável de 
suas propriedades para investimento. 7. Receitas diferidas: 2020 2019
Cessão de direito de uso 1.063 1.385
Aluguéis antecipados 15 6

1.078 1.391
Passivo circulante 313 326
Passivo não circulante 765 1.065
As receitas diferidas compreendem o reconhecimento da Cessão de Direito de 
Uso (CDU), apropriados ao resultado pelo prazo de contrato de aluguel, bem 
como os aluguéis antecipados e demais itens pertinentes.
8. Imposto de renda e contribuição social diferidos: 2020 2019
Passivo: Vida útil da propriedade para investimento fiscal (i) – (17.895)
 Ganho de capital na venda de terreno (Nota 6) (2.338) –
 Aluguel linear (817) –
Saldo líquido no passivo não circulante (3.155) (17.895)
(i) Refere-se ao imposto de renda e contribuição social diferidos sobre a dife-
rença do prazo de vida útil e a taxa fiscal da propriedade para investimento da 
Companhia. Reconciliação da taxa efetiva: A conciliação da despesa de im-
posto de renda e da contribuição social, calculados pelas alíquotas previstas 
na legislação tributária, para os seus valores correspondentes na demonstra-
ção do resultado, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, 
é como segue: 2020
Receita líquida - Regime caixa (a) 22.080
Método de lucro retomado - desconto padrão 32%
Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social 7.066
Receitas financeiras 446
Outras receitas 47
Alíquota nominal combinada de IR e contribuição social 34%
Imposto de renda e contribuição social com alíquotas legais (2.570)
Efeito de impostos diferidos 14.740
Outros 10
Imposto de renda e contribuição social no exercício 12.180
Alíquota fiscal efetiva total (37,61%)

2019
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 25.979
Alíquota fiscal combinada 34%
IR e CS pela alíquota fiscal combinada (8.833)
Adições: Provisões e outras despesas não dedutíveis (21)
Exclusões: Efeito da distribuição do JCP 3.733
 Efeito da diferença de base do IR adicional de 10% 24
 Outras exclusões 272
Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício (4.825)
Imposto de renda e contribuição social
 Despesa de imposto de renda e contribuição social correntes (1.456)

2019
 Despesa de imposto de renda e contribuição social diferidos (3.369)
Despesas de IR e CS conforme demonstração do resultado (4.825)
Alíquota fiscal efetiva total 18,57%
9. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, 
o capital social do Parque Shopping Maceió S.A. está representado por 
R$230.505 e com 230.505.267 ordinárias nominativas e sem valor nominal. b) 
Reserva legal: De acordo com o estatuto social da Companhia, 5% do lucro 
líquido do exercício será destinado à reserva legal até que a mesma atinja 20% 
do capital social, após compensação dos prejuízos acumulados. c) Dividendos 
e juros sobre capital próprio: O estatuto social da Companhia determina a dis-
tribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do resultado no exercício 
ajustado na forma da lei. Os dividendos foram calculados conforme 
demonstração a seguir: 2020 2019
Lucro líquido do exercício 44.563 21.154
(=) Base para cálculo da reserva legal 44.563 21.154
(–) Reserva legal - 5% 2.228 1.058
(=) Lucro básico para determinação dos dividendos 42.335 20.096
(–) Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 10.584 5.024
(–) Dividendos aprovados e deliberados em AGE 10.584 1.476
(–) Distribuição de dividendos no exercício em AGE – 6.500
(=) JCP – 10.980
(=) Destinação para reserva de retenção de lucros 31.751 2.616
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de março de 2019, em  
30 de junho de 2019, em 31 de julho de 2019, em 30 de setembro de 2019, em 
31 de dezembro de 2019 foram aprovadas as respectivas distribuições de 
R$3.360, R$2.400, R$1.000, R$2.100, R$2.120 referente a juros sobre capital 
próprio, totalizando o montante de R$10.980 e em 12 de março de 2019, 27 de 
maio de 2019, foram aprovadas as respectivas distribuições de R$2.500, 
R$4.000, referente a dividendos, totalizando o montante de R$6.500. Em  
31 de dezembro de 2019 há o montante de R$3.587 a pagar referente a juros 
sobre capital próprio, no qual foi pago em 2020. Em 31 de dezembro de 2020 
há o montante a pagar de R$10.584 referente aos dividendos mínimos obriga-
tórios referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. d) Resultado 
por ação - básico: O resultado por ação básico é computado pela divisão do 
lucro do exercício pela média ponderada das ações em circulação no  
exercício. O cálculo do resultado por ação básico encontra-se demonstrado a 
seguir: Resultado básico por ação 2020 2019
Lucro líquido do exercício 44.563 21.154
Quantidade de ações em milhares - média ponderada 230.505 182.505
Resultado básico por ação - R$ 0,19 0,09
10. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos: A Companhia 
pode estar exposta aos seguintes riscos de acordo com a sua atividade: • Ris-
co de crédito; • Risco de mercado; • Risco de liquidez; • Risco operacional. 
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia aos riscos 
mencionados, os objetivos da Companhia, políticas para seu gerenciamento 
de risco, e o gerenciamento de capital da Companhia. Divulgações quantitati-
vas adicionais são incluídas ao longo dessas demonstrações financeiras. Ris-
co de crédito: O risco de crédito da Companhia se caracteriza pelo não cum-
primento, por um cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro, de 
suas obrigações contratuais. As operações da Companhia estão relacionadas 
à locação de espaços comerciais e à administração de shopping centers. Os 
contratos de locação são regidos pela Lei de locações, e a carteira de clientes, 
além de diversificada, é constantemente monitorada com o objetivo de reduzir 
perdas por inadimplência. Os contratos de locação podem possuir a figura do 
fiador o que mitiga o risco de crédito da Companhia. O contas a receber de 
aluguéis e outros créditos são relacionados principalmente aos lojistas dos 
shoppings de onde a Companhia detém participação. A Companhia estabelece 
uma provisão para redução ao valor recuperável que representa sua estimati-
va de perdas incorridas com relação às contas a receber de clientes e outros 
créditos e investimentos. A Companhia monitora sua carteira de recebíveis 
periodicamente. Sua atividade de locação tem regras específicas em relação a 
inadimplência, o departamento de operações e departamento jurídico são ati-
vos nas negociações junto aos devedores. O ponto comercial dos shoppings 
quando retomado ou devolvido é imediatamente renegociado com outro lojista. 
A medida adotada para mitigar o risco de crédito é manter sempre uma boa 
qualidade de lojistas nos shoppings e uma área comercial ativa para um pre-
enchimento imediato de qualquer potencial vacância no empreendimento. Par-
te das receitas da Companhia tem risco de crédito muito baixo: receitas de 
estacionamento. A administração considera que a exposição máxima ao risco 
de crédito de seus ativos financeiros está representada pelos saldos de contas 
a receber registrados no balanço patrimonial da Companhia. O risco de crédito 
de seus clientes está estimado e divulgado na Nota Explicativa 5. Todo o caixa 
e equivalente de caixa estão aplicados em instituições financeiras com rating 
mínimo de “investment grade” emitida pelas maiores agências de rating glo-
bais (Moody’s, Austin, S&P, Fitch) e por isso a Companhia não considera es-
ses instrumentos como tendo risco de crédito significativo. Risco de liquidez: 
Considerado pela eventual incapacidade da Companhia gerenciar os prazos 
de recebimento dos seus ativos em relação aos pagamentos derivados das 
obrigações assumidas. Esse risco é eliminado pela compatibilidade de prazos 
e fluxos de amortização entre os títulos a serem emitidos e os lastros adquiri-
dos, além da manutenção obrigatória de uma reserva mínima de liquidez. A 
seguir, estão os vencimentos contratuais de ativos e passivos financeiros in-
cluindo pagamento de juros estimados e excluindo, se houver, o impacto da 
negociação de moedas pela posição líquida.

31 de dezembro  
de 2020

Valor  
contábil

Fluxo de  
caixa  

contratual

6 meses 
ou  

menos
06-12  

meses
1-02  

anos
02-05  
anos

Mais  
de 

5 anos
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores 97 97 97 – – – –

97 97 97 – – – –
31 de dezembro de 2019
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores 739 739 739 – – – –

739 739 739 – – – –
Risco de mercado: Relacionado com a possibilidade de perda por oscilação de 
taxas, descasamento de prazos ou moedas nas carteiras ativas e passivas. 
Esse risco será minimizado na Companhia pela compatibilidade entre os títu-
los a serem emitidos e os recebíveis que lhes darão lastro. No que diz respeito 
à atividade de tesouraria, as disponibilidades financeiras estão concentradas 
em aplicações de renda fixa e, quando aplicável, têm os seus saldos ajustados 
a valor de mercado. O Risco de Mercado é dividido em Risco de Taxa de Juros 
e Risco de Valor Justo. Risco de taxa de juros: A Companhia contabiliza ativos 
financeiros a valor justo por meio de resultado. Abaixo, a análise da exposição
líquida da Companhia ao risco da taxa de juros: Valor contábil
Instrumentos financeiros de taxa de juros 2020 2019
Ativos financeiros 23.819 1.498
Passivos financeiros (97) (739)

23.722 (759)

Ativo financeiro: A Administração considera que não há riscos de mercado re-
levantes. Todos os ativos financeiros estão aplicados em instituições financei-
ras com rating mínimo de “investment grade” emitida pelas maiores agências 
de rating globais (Moody’s, Austin, S&P, Fitch). Os ativos financeiros estão 
concentrados em investimentos pós-fixados atrelados à variação do CDI. Es-
ses ativos estão aplicados em fundos de investimento com a característica 
acima citada. Risco operacional: Entendido como relacionado à possibilidade 
de perdas não previstas decorrentes da inadequação dos sistemas, das práti-
cas e medidas de controle em resistir e preservar a situação esperada por 
ocasião da ocorrência de falhas na modelagem de operações e na infraestru-
tura de apoio, de erros humanos, de variações no ambiente empresarial e de 
mercado e/ou das outras situações adversas que atentem contra o fluxo nor-
mal das operações. Com o objetivo de minimizar esses efeitos, a Companhia 
estabeleceu rotinas de verificação, realizada por profissionais diferentes e/ou 
de área diversa daquela em que o procedimento se originou. A Diretoria acom-
panha o desempenho dos shopping centers em operação e em desenvolvi-
mento com base em um orçamento aprovado anualmente. Esse sistema per-
mite acompanhar e validar previamente os desembolsos vis a vis o orçado 
assim como o desempenho financeiro e operacional dos investimentos, do 
mesmo modo que acompanhamos de perto a evolução de nossa liquidez com 
foco no curto e longo prazo. Gestão de capital: A Diretoria Financeira, assim 
como as demais áreas, procura equilíbrio entre rentabilidade e o risco incorri-
do, de modo a não expor seu patrimônio nem sofrer com oscilações bruscas 
de preço ou mercado. Objetivando uma administração de capital saudável, a 
Companhia tem a política de preservar liquidez com o monitoramento próximo 
do fluxo de caixa de curto e longo prazo. Não houve alteração quanto à política 
da administração de capital da Companhia em relação a exercícios anteriores 
e a Companhia e suas subsidiárias, controladas e controladas em conjunto 
não estão sujeitas a exigências externas impostas de Capital. 
11. Receita líquida de aluguéis e prestação de serviços: 2020 2019
Receita por natureza: Receitas de aluguel mínimo 30.137 32.896
Cessão de direito de uso 331 375
Estacionamento 5.495 9.470
Outras 1.402 2.350
Impostos e contribuições e outras deduções (2.492) (3.170)

34.873 41.921
As receitas operacionais de aluguéis e estacionamentos em 31 de dezembro 
de 2020 foram impactadas pela crise da Covid-19. Este impacto foi decorrente 
da redução do fluxo de veículos e pessoas e, consequente diminuição de ven-
das das lojas, com o fechamento do Shopping da Companhia a partir do meio 
do mês de março de 2020. Adicionalmente os efeitos dos descontos e da line-
arização desses descontos estão descritos na Nota 5.
12. Custo de aluguéis e serviços: 2020 2019
Custo por natureza: Depreciação de propriedades (3.364) (3.245)
Custos com lojas vagas e contratuais (330) (358)
Custo de serviços prestados (2.088) (3.921)
Custo de estacionamento (660) (795)
Custos operacionais de shoppings (455) (518)
Outros (457) (659)

(7.354) (9.496)
13. Despesas com vendas, gerais e administrativas: Referem-se, basica-
mente, as despesas com provisão para crédito de liquidação duvidosa e admi-
nistrativas. Despesas com vendas, gerais e administrativas 2020 2019
Provisão para perda de crédito esperada (1.793) (327)
Despesas legais e tributárias – (77)
Editais e publicações (44) (45)
Despesa com prestadores de serviços (137) (101)
Outras (13) (66)

(1.987) (616)
14. Resultado financeiro: 2020 2019
Despesas financeiras: Juros sobre empréstimos – (4.577)
 Custo de estruturação sobre endividamento – (2.331)
 Outros (27) (115)

(27) (7.023)
Receitas financeiras: Receita de aplicações financeiras 357 934
 Outras receitas 89 344

446 1.278
15. Contingências: A Companhia até a data de divulgação desta demonstra-
ção financeira, não possui causas prováveis. A Companhia é ré em processos 
de natureza trabalhista e cível, cujas probabilidades de perda são avaliadas 
como possíveis por seus consultores jurídicos estimadas em R$1.322 em 31 
de dezembro de 2020 (R$87 de dezembro de 2019), conforme demonstrado 
a seguir: 31/12/2020 31/12/2019
Cíveis 1.322 87
Total 1.322 87
16. Seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros 
para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados como suficientes 
pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de 
sua atividade. Em 31 de dezembro de 2020, o shopping em operação da Com-
panhia está segurado de forma equivalente nos seguintes montantes: • Res-
ponsabilidade civil geral - o shopping center da Companhia possui seguro de 
responsabilidade civil geral, onde a Companhia acredita cobrir os riscos envol-
vidos em sua atividade. A apólice refere-se a quantias pelas quais a Compa-
nhia pode vir a ser responsáveis civilmente, em sentença judicial transitada em 
julgado ou em acordo de modo expresso pela seguradora, no que diz respeito 
às reparações por danos causados a terceiros. Os danos morais cobertos nes-
ta apólice para a operação do shopping center da Companhia é de R$132.014. 
• Seguro de Riscos Nomeados e Operacional - o shopping center da Compa-
nhia possui seguro de Riscos Nomeados e Operacional englobando o que a 
Companhia acredita que sejam os principais riscos envolvidos na sua opera-
ção. A importância assegurada para cada ativo representa a estimativa da 
Companhia para a completa reconstrução destes adicionado do Lucro Ces-
sante. As franquias variam de acordo com os eventos segurados. Os lucros 
cessantes também estão garantidos em cada um dos ativos num montante 
que a Companhia acredita que represente o faturamento por 12 meses conse-
cutivos. 17. Evento subsequente: Durante os meses de fevereiro e março de 
2021, o shopping da Companhia teve sua atividade interrompida em função de 
decretos municipais relacionados com a pandemia da COVID-19. Desde mar-
ço de 2020, a Companhia vem monitorando de perto a situação da pandemia 
e refletindo seus impactos em suas demonstrações financeiras quando aplicá-
vel. Com relação a esses eventos recentes, que não trazem efeitos em 2020, 
a administração está avaliando os possíveis impactos, se houverem, em sua 
posição patrimonial e/ou desempenho de suas operações.

A Diretoria
Alexandre Francisco Silva - Contador - CRC 1SP235670/O-0

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas - Parque Shopping Maceió S.A. - Rio de 
Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Parque 
Shopping Maceió S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resulta-
do, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira do Parque Shopping Maceió S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desem-
penho 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 brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformida-
de com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabi-
lidades 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 nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpri-
mos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acredi-
tamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da go-
vernança pelas demonstrações financeiras: A administração da Compa-
nhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções 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, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 

de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base con-
tábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a adminis-
tração 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 financei-
ras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi-
nanceiras: 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 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as  normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são  consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profis-
sional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos 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 controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos re-

levantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequa-
ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis 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 incerte-
za relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Compa-
nhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-
trações 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 condi-
ções 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 essas demonstra-
ções 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 planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive  as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante  nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 8 de junho de 2021
 ERNST & YOUNG 

Auditores Independentes S.S.
 CRC-2SP015199/O-6

Roberto Martorelli
 Contador CRC-1RJ106103/O-0

Parque Shopping Maceió S.A.
CNPJ nº 09.511.067/0001-65

EDP destaca relação ‘forte’ entre Portugal e EUA

A EDP (Energias de 
Portugal) vai apli-
car mais de 9 bi-

lhões de euros, do montante 
total destinado à transição 
energética, nos EUA, um 
dos principais mercados da 
empresa, segundo anunciou 
nesta quarta-feira o presiden-
te do Conselho de Adminis-
tração Executivo da elétrica, 
Miguel StilWell d’Andrade. 

O executivo participou da 
Cimeira Econômica e Comer-

cial Transatlântica, organiza-
da pela Câmara do Comércio 
Americana em Portugal. Mi-
guel StilWell d’Andrade des-
tacou a relação “forte” entre 
Portugal e os EUA, mercado 
onde a empresa tem investido 
há cerca de 14 anos.

Conforme noticiou o 
Correio da Manhã de Por-
tugal, classificando os desa-
fios impostos pelo Acordo 
de Paris, nomeadamente a 
neutralidade carbônica, co-

mo uma “excelente oportu-
nidade” para a EDP. Miguel 
StilWell d’Andrade disse 
que a empresa “vai investir 
24 bilhões de euros na tran-
sição energética”, sendo 
80% deste montante desti-
nado às renováveis.

A neutralidade carbônica 
consiste no valor nulo de 
emissões líquidas de gases 
com efeito de estufa, ten-
do em conta o total nacio-
nal de emissões, constante 

do inventário que Portugal 
submete no âmbito da Con-
venção Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações 
Climáticas (UNFCCC).

Destaca-se, neste âmbito, 
um investimento superior a 
9.000 milhões de euros no 
mercado norte-americano, 
nos próximos cinco anos.

Desafio

“Temos um desafio bru-

tal pela frente. O acordo de 
Paris exige a redução das 
emissões até 2050. É um 
desafio enorme do ponto 
de vista do setor energéti-
co e económico. É preciso 
descarbonizar e eletrificar 
a economia e ser mais efi-
ciente”, disse  d’Andrade.

Em fevereiro, a empresa 
já tinha anunciado que vai 
investir 24 bilhões de eu-
ros na transição energética, 
dos quais 19,2 bilhões de 

euros (80%) em energias 
renováveis até 2025, que 
inclui tecnologias eólica, 
solar, hidrogênio verde e 
armazenamento de ener-
gia. Esta previsão consta 
do plano estratégico pa-
ra o período 2021-2025  
da EDP e que, de acordo 
com a elétrica, reforça “a 
sua posição de líder na 
transição energética com 
um plano de investimento 
sem precedentes”.
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MARKEL RESSEGURADORA DO BRASIL S.A.
CNPJ/ME nº 13.641.418/0001-20 - NIRE 33.300.301.313

Ata de Assembleia Geral Ordinária. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 
25/03/2021, às 11h00, na sede da Markel Resseguradora do Brasil S.A. 
(“Cia.”), localizada na Av. Rio Branco, nº 1, sls 805 a 807, Bairro Centro, RJ/RJ, 
CEP 20.090-003. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de 
anúncios de convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404, de 
15/12/76 (“Lei das S.A.”), diante da presença da acionista representando 100% 
do capital social da Cia., conforme assinatura lançada no Livro de Presença de 
Acionistas. 3. Composição da Mesa: Foi indicada para presidir a Mesa a Sra. 
Anna Carolina Milazzo Chaves Fernandes, a qual convidou a Sra. Janaína 
Alonso de Almeida, para secretariá-la. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) as 
contas da administração da Cia., e examinar, discutir e votar as Demonstra-
ções Financeiras da Cia., bem como o Relatório Anual da Diretoria, o Parecer 
dos Auditores Independentes e o Parecer Atuarial referentes ao exercício so-
cial findo em 31/12/2020; (ii) a destinação de resultado do exercício encerrado 
em 31/12/2020; (iii) a eleição da Diretoria da Cia.; (iv) redistribuição e ratifica-
ção das funções dos Diretores perante a SUSEP, em razão das alterações na 
composição na Diretoria da Cia.; (v) fixar a remuneração global da Diretoria da 
Cia. para o presente exercício social; e (vi) a autorização para que os adminis-
tradores da Cia. promovam todos os atos necessários à implementação das 
deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral. 5. Deliberações: Instalada a 
Assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do 
dia, os acionistas aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário 
dos fatos ocorridos, como faculta o §1º do art. 130 da Lei das S.A.. Na sequên-
cia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deci-
diram: 5.1. Aprovar, sem reservas, as contas da administração da Cia. e as 
Demonstrações Financeiras da Cia., bem como o Relatório Anual da Diretoria, 
o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer Atuarial referentes ao 
exercício social findo em 31/12/2020, conforme publicadas no DOERJ, na edi-
ção do 24/02/2021, Parte V, páginas 3 a 7, e Monitor Mercantil, na edição do 
dia 24/02/2021, caderno Financeiro, páginas 7 a 11, dispensando-se as pre-
senças dos Auditores Independentes e Auditor Atuarial. 5.2. Aprovar a destina-
ção da totalidade do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 para fins 
de compensação com parte dos prejuízos acumulados da Cia., nos termos do 
Art. 189 da Lei das S.A. 5.3. Aprovar a eleição e/ou reeleição, conforme o caso, 
dos seguintes membros para a Diretoria da Cia., com mandato até a Assem-
bleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da 
Cia. referentes ao exercício social findo em 31/12/2021: (i) Eleição da Sra. 
Anna Carolina Milazzo Chaves Fernandes, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, executiva de seguros, portadora da CI 20.079.430-
3, DETRAN/RJ, CPF/ME 106.636.007-31, com domicílio profissional na Av. 
Rio Branco,  01, conjuntos 805, 806 e 807, Centro, RJ/RJ, CEP 20.090-003, 
para ocupar o cargo de Diretora Presidente, o qual ocupava provisoriamente, 
em substituição à Sra. Carolina de Oliveira Vieira São Thiago, cujo mandato 
encerrou-se na presente data; (ii) Reeleição da Sra. Anna Carolina Milazzo 
Chaves Fernandes, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de 
bens, executiva de seguros, portadora da CI 20.079.430-3, DETRAN/RJ, CPF/
ME 106.636.007-31, com domicílio profissional na Av. Rio Branco, 01, conjun-
tos 805, 806 e 807, Centro, RJ/RJ, CEP 20.090-003, para o cargo de Diretora 
de Sinistros, o qual será cumulado com o cargo de Diretora Presidente; (iii) 
Reeleição da Sra. Janaína Alonso de Almeida, brasileira, solteira, executiva de 
seguros, portadora da CI 06.205.239-4, DETRAN/RJ, CPF/ME 874.504.297-
72, com domicílio profissional na Av. Rio Branco, 01, conjuntos 805, 806 e 807, 
Centro, RJ/RJ, CEP 20.090-003, para o cargo de Diretora de Conformidade; e 
(iv) Reeleição da Sra. Ana Carla Moreira da Silva, brasileira, casada sob o re-
gime de comunhão parcial de bens, contadora, portadora da CI RJ-066754-5, 
CRC-RJ, CPF/ME 977.785.087-53, com domicílio profissional na Av. Rio Bran-
co, 01, conjuntos 805, 806 e 807, Centro, RJ/RJ, CEP 20.090-003, para o 
cargo de Diretora Financeira. 5.4. Consignar que as Diretoras ora eleitas toma-
ram posse de seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de 
posse arquivados na sede da Cia., lavrados no Livro de Atas de Reunião da 
Diretoria da Cia., e declararam, para todos os fins e sob as penas da lei, que 
não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Cia., e 
nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimen-
tar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra e eco-

nomia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de de-
fesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a pro-
priedade. Declararam, ainda, que atendem ao requisito de reputação ilibada, 
estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei 6.404, de 15/12/76, conforme alterada 
e em vigor (“Lei das S.A.”). Por fim, declararam, nos termos do § 4º do art. 147 
da Lei das S.A., não ocuparem cargo em sociedade que possa ser considera-
da concorrente da Cia., bem como não terem, nem representarem, interesse 
conflitante com o da Cia., na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei 
das S.A.. 5.5. Em razão das alterações na composição da Diretoria da Cia., 
redistribuir e ratificar as funções dos Diretores perante a SUSEP, conforme 
segue: 5.5.1. Funções de caráter executivo ou operacional: a) Diretor Respon-
sável pelas Relações com a SUSEP: função que permanece atribuída à Dire-
tora Presidente e de Sinistros, Sra. Anna Carolina Milazzo Chaves Fernandes; 
b) Diretor Responsável Técnico (Circular SUSEP 234 e Resolução CNSP 321): 
função que passa a ser atribuída de forma definitiva à Diretora Presidente e de 
Sinistros, Sra. Anna Carolina Milazzo Chaves Fernandes, antes provisoria-
mente atribuída a ela ante o afastamento temporário da então Diretora Presi-
dente, Sra. Carolina de Oliveira Vieira São Thiago; c) Diretor Responsável ad-
ministrativo-financeiro: função que permanece atribuída à Diretora Financeira, 
Sra. Ana Carla Moreira da Silva; d) Diretor Responsável pelo acompanhamen-
to, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade: 
função que permanece atribuída à Diretora Financeira, Sra. Ana Carla Moreira 
da Silva; e) Diretor Responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolu-
ção CNSP 143: função que passa a ser atribuída de forma definitiva à Diretora 
Presidente e de Sinistros, Sra. Anna Carolina Milazzo Chaves Fernandes, an-
tes provisoriamente atribuída a ela ante o afastamento temporário da então 
Diretora Presidente, Sra. Carolina de Oliveira Vieira São Thiago; 5.5.2. Fun-
ções de caráter de fiscalização ou controle: a) Diretor responsável pelo cumpri-
mento do disposto na Lei 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234 e 445): fun-
ção que permanece atribuída à Diretora de Conformidade, Sra. Janaína Alonso 
de Almeida; b) Diretor Responsável pelos controles internos: função que per-
manece atribuída à Diretora de Conformidade, Sra. Janaína Alonso de Almei-
da; c) Diretor Responsável pelos controles internos específicos para a preven-
ção contra fraudes: função que permanece atribuída à Diretora de Conformida-
de, Sra. Janaína Alonso de Almeida; 5.6. Fixar para a Diretoria da Cia., para o 
presente exercício social, uma remuneração anual e global de até R$ 
24.000,00, a ser distribuída entre os seus membros conforme decidir a Direto-
ra Presidente, como dispõe o § 2º do art. 9º do Estatuto Social da Cia., sendo 
que, caso o diretor mantenha contrato de trabalho ou relação estatutária sem 
vínculo empregatício com a Cia., sua remuneração será aquela prevista no 
respectivo contrato. 5.7. Autorizar que os administradores da Cia. promovam 
todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta 
Assembleia Geral. 6. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Cia. não foi ouvi-
do por não se encontrar instalado no período.7. Documentos Arquivados: Fo-
ram arquivados na sede da Cia., devidamente autenticados pela Mesa, os 
documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta Ata. En-
cerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral foi suspensa 
para a elaboração desta ata, que após a reabertura, foi lida, aprovada e assi-
nada por todos os presentes. Presidente da Mesa: Anna Carolina Milazzo Cha-
ves Fernandes; Secretária da Mesa: Janaína Alonso de Almeida. Acionista 
presente: Markel Participações Ltda. (representada por sua administradora 
Anna Carolina Milazzo Chaves Fernandes). Certifico que a presente ata é có-
pia fiel transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Cia.. RJ, 
25/03/2021. Mesa: Anna Carolina Milazzo Chaves Fernandes - Presidente da 
Mesa. Janaína Alonso de Almeida: Secretária da Mesa. Portaria SUSEP/
CGRAJ nº 166, de 24/05/2021. O Coordenador-Geral de Regimes Especiais, 
Autorizações e Julgamentos da Superintendência de Seguros Privados - SU-
SEP, no uso da competência delegada pela Superintendente da Susep, por 
meio da Portaria nº 7.346, de 25/04/2019, tendo em vista o disposto na alínea 
“a” do art. 36 do Decreto-Lei nº 73, de 21/11/1966, combinado com o art. 5º da 
Lei Complementar 126, de 15/01/2007, e o que consta do processo Susep 
15414.607374/2021-07, resolve: Art. 1º Aprovar a eleição de administradores 
de Markel Resseguradora do Brasil S.A., CNPJ 13.641.418/0001-20, com 
sede na cidade do RJ/RJ, conforme deliberado na assembleia geral ordinária 
realizada em 25/03/2021. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Carlos Augusto Pinto Filho. Certidão: Jucerja nº 4080012 em 
08/06/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
CINEMATOGRÁFICAS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Rua Álvaro Alvim, 48 - Sala 607 - RJ
CNPJ nº 34.054.106/0001-90

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Por este Edital, ficam os associados quites convocados para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 06 de Agosto de 2021, 
às 18:00 horas, em primeira convocação, ou às 18h30min, em segunda e úl-
tima convocação, com qualquer número de associados presentes, conforme 
a lei n° 14.010/20 datada de 10 de Junho de 2020, pela “Plataforma Zoom”, 
a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Prestação de contas 
ano 2020 e primeiro semestre 2021; B) Proposta Orçamentária para o ano 
de 2022; C) Prestação de contas da campanha “CNTEEC Contra Fome”; 
C) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2021. Atenciosamente, 
Presidente - Jorge de Souza Bichara.

JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL –
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (ART. 879  – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos
da Ação  de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NAU DA BARRA em  face de LENORA
DA COSTA FERREIRA - Processo nº. 0005256-83.2014.8.19.0209,
passado na  forma abaixo: O DR ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES
FERREIRA - Juiz de Direito Titular da Vara  acima, FAZ SABER o
presente Edital aos interessados, de que no dia 25/06/2021 e 30/
06/2021 a partir  das 13:00 horas, com término às 13:20 horas,
através da Plataforma de Leilões On-line -
www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será  apregoado e vendido o imóvel
situado na RUA VILHENA DE MORAIS nº 100, APARTAMENTO 1006
– BLOCO 1 – BARRA DA TIJUCA, AVALIAÇÃO: R$ 700.000,00
(setecentos mil reais). O Edital na  integra está afixado no Átrio do
Fórum, nos autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

BOA VIAGEM PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME nº 23.808.292/0001-99 - NIRE 33.3.0032471-2 

Ata de AGE em 11/06/21. Data, Hora e Local: No dia 11/06/21, às 11:30h, 
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ, 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia consoante o dis-
posto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
em face da presença de acionista representando a totalidade do capital so-
cial da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Pre-
sença de Acionistas da Cia. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. 
Secretária: Verena Sanchez Bohrer. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a 
reeleição dos membros da Diretoria da Cia. Deliberações Tomadas por Una-
nimidade. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do 
dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Reeleger, para o 
cargo de Diretor Presidente da Cia., o Sr. Rodrigo Brandão Feitosa, brasi-
leiro, casado, administrador de empresas, RG 30.448.755, SSP/SP e CPF/
MF 289.496.448-00, com mandato de 2 anos a contar da presente data, 
permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia.. Reeleger, para 
o cargo de Diretora sem Designação Específica, a Sra. Verena Sanchez 
Bohrer, brasileira, solteira, bacharel em administração, RG 46.457.778-0, 
SSP/SP e CPF/ME 403.404.858-17, com mandato de 2 anos a contar da 
presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia.. Por 
fim, o acionista autorizou a administração da Cia. a tomar todas as provi-
dências necessárias à efetivação das deliberações ora aprovada. Encerra-
mento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, na forma 
de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do Art. 130, §1º da Lei 
das S.A., que foi aprovada pelos presentes. Acionista Presente: Alto da Boa 
Vista Participações S/A. RJ, 11/06/21. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - 
Presidente; Verena Sanchez Bohrer - Secretária. Acionista Presente: Alto 
da Boa Vista Participações S/A. Por: Rodrigo Brandão Feitosa e Verena 
Sanchez Bohrer. Jucerja em 21/06/21 sob o nº 4089007. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LEANDRO MARTINS
CNPJ: 74.086.141/0001-05

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Senhores condôminos, de acordo com as instruções da Senhora Síndica
do Condomínio do Edifício Leandro Martins, sito na Rua Leandro Martins,
no. 20, Centro, RJ, vimos, convidar os Srs. Condôminos para reunirem-
se em AGO, que se realizará no dia 02/07/2021, às 17:00 hs em 1ª
convocação ou, na falta de quórum, às 17:30 hs, em 2ª e última convo-
cação, com qualquer número de condôminos, no hall do 12º andar do
prédio, para deliberar sobre o seguinte Ordem do Dia: a)Prestação de
contas b)Ratificação das cotas condominiais cobradas no exercício c)
Eleição de síndico, subsíndico e conselho consultivo d) Previsão orça-
mentária e) Inadimplência f) Gás g) Assuntos gerais. Somente poderão
votar os Srs. Condôminos quites com suas cotas condominiais. Os
procuradores deverão comparecer com suas procurações cercadas
de todas as formalidades legais.

Nelly Toffano Costa - Síndica

CNseg debate mercado irregular  
de seguros na América Latina
A situação do mer-

cado irregular de 
seguros em paí-

ses da América Latina e as 
possíveis soluções para os 
prejuízos causados ao con-
sumidor foram os princi-
pais assuntos debatidos no 
webinar promovido pela 
Confederação Nacional 
das Seguradoras (CNseg) 
nesta segunda-feira (21). O 
compartilhamento de expe-
riências entre lideranças do 
setor de diferentes países 
buscou alternativas para di-
minuir os prejuízos causa-
dos aos consumidores.

De acordo com o mode-
rador do evento, professor 
Ricardo Morishita, um dos 
maiores especialistas do 
Brasil na área de Direito do 
Consumidor, diversos paí-
ses do mundo contam com 
a operação simultânea de 
seguradoras e associações 
de socorro mútuo, mas sua 
atuação não se confunde. 
Diferentemente das segu-
radoras, essas associações 
visam ao exercício de so-
lidariedade e não têm fins 
lucrativos.

Ambas as atividades são 
regulamentadas no Brasil, 
mas têm naturezas jurídicas 
distintas. Entretanto, Mo-
rishita destaca que o que 
preocupa é o surgimento 
de um terceiro gênero que 
“não é uma associação, mas 
veste uma roupa de associa-
ção para poder comerciali-
zar seguros”.

“O grande problema des-
sa atividade é a legalidade, 
não é nem seguro, nem pro-
teção dos consumidores”, 
alerta. Tanto o Superior 
Tribunal de Justiça brasilei-
ro quanto vários Tribunais 
Regionais já reconheceram 
que a venda de seguros por 
associações de forma aber-
ta, no varejo, é ilegal. Mas 
há uma estratégia que se es-

tabeleceu ao longo de anos. 
“Você entra com a ação, 
suspende a atividade, mas 
se cria uma nova associação. 
Como há uma informalida-
de muito grande e não há 
regulação suficiente, abrir e 
fechar é muito simples”, ex-
plica Morishita.

Isso traz uma série de pro-
blemas que não costumam fi-
car tão evidentes para o con-
sumidor. Morishita considera 
que o consumidor é atraído 
pelo preço das associações, 
que costuma ser inferior ao 
das empresas seguradoras, 
mas não percebe o que está 
por trás dos benefícios. Ao 
contrário das seguradoras, as 
associações não possibilitam 
que a desvinculação seja feita 
a qualquer hora, não analisam 
o perfil do consumidor, os 
valores pagos são flutuantes, 
as regras de operação variam, 
a coparticipação em franquia 
não é fixa e a inadimplência 
implica automaticamente em 
perda dos benefícios. Com 
isso, os consumidores cor-
rem o risco de não receber 
o dinheiro do sinistro. Além 
disso, cobranças individuais 
também podem ser feitas e 
não há a quem recorrer caso 
o consumidor se sinta preju-
dicado.

Em função dessa realida-
de, há atualmente 353 ações 
civis coletivas movidas con-
tra entidades que vendem 
seguros irregularmente. É o 
que destaca o chefe da Co-
ordenação Geral de Estudos 
e Relações Institucionais da 
Superintendência de Seguros 
Privados (Susep), Paulo Ro-
berto Miller. “O consumidor 
não sabe e acaba achando 
que adquiriu um seguro mes-
mo”, destaca.

Projeto de lei

De acordo com o pre-
sidente da CNseg, Marcio 

Coriolano, o problema do 
mercado irregular se deve 
muito ao crescimento dinâ-
mico do mercado segurador 
brasileiro, que atrai aqueles 
que veem oportunidades 
para negócios, ainda que 
irregulares. Essa realidade 
teve início com o seguro de 
automóveis, mas logo se es-
tendeu a outras áreas.

Mas, no seu entendimen-
to, ao abordar o tema de 
forma diferente da Susep, 
“a solução infralegal nåo 
soluciona a assimetria legal 
existente, nem as vantagens 
competitivas das associa-
ções que se nutrem de me-
nores custos regulatórios e 
isenção de impostos.” Foi 
com base nesse diagnóstico 
que defendeu que a solução 
para isso passa necessaria-
mente por um projeto de 
lei. E, para ele, o paradigma 
é o mesmo que deu solu-
ção ao antigo mercado de 
planos de saúde em 1998: 
a lei 9.656. É por isso, dis-
se o presidente da CNseg, 
“que nós chamamos todos, 
não apenas os congressistas 
e parlamentares, mas todos 
aqueles posicionados para 
um setor de seguros solven-
te e protetivo do consumi-
dor, inclusive órgãos regula-
dores e entidades de defesa 
dos consumidores, para que 
juntos possamos recolocar 
o tema, que já tem projeto 
pronto de lei complemen-
tar, dentro da agenda prio-
ritária do Congresso Nacio-
nal”.

A situação do mercado 
irregular de seguros no Chi-
le, no Uruguai e no Paraguai 
difere da realidade brasilei-
ra. Mas a essência é a mes-
ma. O Chile tem menores 
problemas com as associa-
ções de socorro mútuo no 
presente, exceto na área da 
saúde, afirmou o vice-presi-
dente executivo Asociación 

de Aseguradores de Chile, 
Jorge Claude, lembrando 
qu já foi pio quando uma 
associação da categoria dos 
médicos decidiu apenas 
manter um fundo para mo-
ver ações por más práticas 
médicas.

Diante dessa situação, 
Jorge Claude contou que 
entidades ligadas às segura-
doras mostraram que, além 
de ser ilegal, o fundo não 
garantia proteção à catego-
ria porque não havia garan-
tias de que seria capaz de 
cobrir as demandas. A so-
lução encontrada foi a con-
tratação, por parte dessa as-
sociação de médicos, de um 
seguro de responsabilidade 
civil. Os serviços pré-pagos 
de saúde oferecidos por clí-
nicas ou hospitais privados 
estão entre os principais 
desafios no Chile e no Para-
guai. “Muita gente tem cer-
teza de que conta com um 
seguro, mas isso não é se-
guro; é simplesmente uma 
forma de pagar antecipa-
damente por um serviço”, 
destaca Claude. A principal 
diferença é que essas em-
presas não possuem reserva 
técnica, como possuem as 
companhias seguradoras. 
Situação semelhante envol-
ve serviços funerários.

Já no Paraguai, as ati-
vidades das empresas que 
oferecem serviços pré-
pagos de saúde e as segu-
radoras privadas são ati-
vidades complementares 
que, desde 1997, são fis-
calizadas pela Superinten-
dência de Seguros. Quanto 
aos serviços funerários e 
os serviços de assistên-
cia, o Presidente APCS/
Paraguay (Asociación Pa-
raguaya de Compañía de 
Seguros), Antonio Vacca-
ro, salientou que a solução 
encontrada foi incorporá-
los aos seguros.

Abeavt questiona Susep 
sobre falta de gestão do Dpvat

No mês de junho, a 
Associação Brasi-
leira das Empre-

sas de Assessoria às Vítimas 
de Trânsito (Abeavt) realizou 
uma reunião em ambien-
te virtual, com gestores da 
Susep, com a finalidade de 
obter respostas dos repre-
sentantes da autarquia, em 
relação à ineficácia na ges-
tão do atendimento da Caixa 
Econômica Federal, em se-
guir os procedimentos para 
concluir as análises e efetuar 
o pagamento dos beneficiá-
rios do Seguro Dpvat. 

A associação efetuou 
vários questionamentos 
aos diretores e coordena-
dores da Susep, com pers-
pectiva de melhoria sobre 
a centralização do pedi-
do do Seguro Dpvat pelo 
aplicativo, a deficiência 
no atendimento presen-
cial na Caixa, por não ter 
um setor específico para o 
atendimento, a falta de um 
Serviço de Atendimento 
ao Cliente 0800, para ge-
rar chamado e até dar bai-
xa em pendências geradas 
pela gestoraa inexistência 
de uma perícia médica 
presencial, o atraso nos 
pedidos e a imposição da 
opção de recebimento 
da indenização, obrigan-

do a vítima a receber em 
uma conta digital, sendo a 
mesma com um limite de 
R$ 600,00 de movimenta-
ção, não cumprindo a Lei 
14.075, de 22 de outubro 
de 2020, citada no contra-
to da Caixa com a Susep, 
em seu inciso VI – limite 
total de ingressos mensais, 
no valor de até R$ 5 mil.

De acordo com o presi-
dente da Abeavt, Ariel Leão, 
os executivos presentes que 
representaram a Susep du-
rante o diálogo, tentaram de 
forma intrínseca justificar a 
deficiência no atendimento 
da Caixa Econômica Fede-
ral, relacionado ao Dpvat. 
“Quando entramos em con-
tato com o órgão regulador, 
apresentamos as deficiências 
no atendimento e questio-
namos a ineficácia de toda 
gestão do Dpvat na Caixa 
Econômica. Ficou claro que 
a Susep tentou com justifica-
tivas vagas, defender a Caixa 
e até justificar o motivo da 
morosidade e falta de cum-
primento de prazo para con-
clusão dos processos. Ficou 
claro para um bom entende-
dor, que não adianta criticar 
a Caixa com a Susep, pois os 
mesmos a defenderão, am-
bos os órgãos pertencentes à 
União.”
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‘Não tendo 
disposição para 
resolver prob-
lemas pela via 
mais simples, 

corre-se risco de 
ampliá-los’

PAQUETÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 29.517.209/0001-09

Ativo
Ativo circulante 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 346 387
Adiantamentos - -
Tributos a recuperar e a compensar 8 5
Total do ativo circulante 354 392
Ativo não circulante
Investimentos 98.644 93.614
Intangível 5.080 5.080
Total do ativo não circulante 103.724 98.694
Total do ativo 104.078 99.086
Passivo e patrimônio líquido

Demonstrações do resultado em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
2020 2019

Despesas
Despesas gerais e administrativas (284) (339)
Outras despesas - -
Despesas tributárias (3) (4)
Equivalência patrimonial 521 7.463
Lucro (prejuízo) operacional 234 7.120
Receitas financeiras 10 20
Despesas financeiras (936) (2.390)
Receita (despesas) financeiras, líquidas (926) (2.370)
Lucro (prejuízo) do exercício (692) 4.750

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

2020 2019
Resultado líquido do exercício (692) 4.750
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício (692) 4.750
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/20 e 2019 

(Em MR$)

Ca-
pital 

Social

Re-
serva 
legal

Lucros 
(Prejuí-

zos) acu-
mulados

Reser-
vas de 
lucros

Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial Total
Saldos em 31/12/18 45.572 - (4.061) - (646) 40.865
Lucro líquido do exercício       - - 4.750 - - 4.750
Integralização de 
capital 17.308 - - - - 17.308
Constituição de 
 reserva legal - - - - - -
Constituição de 
 reserva de lucros - - - - - -
Dividendos obrigatórios - - - - - -
Ajuste de avaliação pa-
trimonial em controlada - - - - 157 157
Saldos em 31/12/19 62.880 - 689 - (489) 63.080
Lucro líquido do exercício       - - (692) - - (692)
Integralização de 
capital 11.509 - - - - 11.509
Constituição de 
 reserva legal - - - - - -
Constituição de 
 reserva de lucros - - - - - -
Dividendos obrigatórios - - - - - -
Ajuste de avaliação pa-
trimonial em controlada - - - - - -
Saldos em 31/12/20 74.389 - (3) - (489) 73.897

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
2020

Lucro (prejuízo) do exercício (692)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas ativs. operac.
Equivalência patrimonial (521)

(1.213)
Aumento/(diminuição) nos ativos e passivos operacionais
Tributos a recuperar e a compensar (3)
Adiantamentos -
Fornecedores -
Obrigações fiscais 3
Caixa gerado nas operações (1.213)
Das atividades de investimento
Adições aos investimentos (4.509)
Pagamentos de dividendos -
Caixa aplicado nas atividades de investimento (4.509)
Das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) (2.730)
Pagamento de empréstimos e financiamentos (juros) (3.098)
Integralização de capital 11.509
Caixa aplicado (gerado) nas ativs. de financ. com terceiros 5.681
(Diminuição)/aumento de caixa e equivalentes de caixa (41)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 387
No final do exercício 346
(Diminuição)/aumento de caixa e equivalentes de caixa (41)

Passivo circulante 2020 2019
Fornecedores - -
Obrigações fiscais 9 6
Dividendos obrigatórios - -
Total do passivo circulante 9 6
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 30.172 35.999
Total do passivo não circulante 30.172 35.999
Patrimônio líquido
Capital Social 74.389 62.881
Lucros (prejuízos) acumulados (3) 689
Reserva legal - -
Reserva de lucros - -
Ajuste de avaliação patrimonial (489) (489)
Total atribuível ao controlador 73.897 63.081
Total do passivo e patrimônio líquido 104.078 99.086

Balanços patrimoniais em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)

Diretor: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - CPF: 025.989.187-89
Contador: Marcelo Pfaender de Lima - CRC/RJ 087435/O-0

Balanços patrimoniais em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)

Relatório da Administração

Demonstrações do Resultado abragente para os Exercícios Findos em 
31/12/20  e 2019 (Em MR$, exceto o lucro por ação, expresso em reais)

Demonstrações do Fluxo de Caixa - Método direto
Exercícios findos em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)

Diretoria Executiva

Senhores acionistas, Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido, dos exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 da Quanta Geração S.A e esclarecemos que as notas explicativas e parecer de nossos auditores independente se encontram à disposição na administração da Companhia.

2020 2019
Ativo 87.266 92.889
Circulante 15.418 27.105
Caixa e equivalentes de caixa 7.436 10.353
Contas a receber 7.698 16.621
Outras contas a receber 284 131
Não circulante 71.848 65.784
Depósitos judiciais 1.881 1.861
Imobilizado 50.988 42.541
Intangível 18.979 21.382

Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos em 31/12/20 e 
2019 (Em MR$, exceto o lucro por ação, expresso em reais)

2020 2019
Receita líquida de fornecimento e comercialização de energia 69.193 96.250
Custo do fornecimento e comercialização de energia (29.669) (35.127)
Lucro bruto 39.524 61.123
Receitas e despesas operacionais
Administrativas e gerais (18.855) (16.166)
Tributárias (568) (1.105)

(19.423) (17.271)
Lucro antes do resultado financeiro e dos impostos 20.101 43.852
Resultado financeiro, líquido (1.537) (870)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 18.564 42.983
Imposto de renda e contribuição social (6.189) (2.544)
Lucro líquido do exercício 12.375 40.438
Lucro básico e diluído por ação - R$ 0,94 3,08

2020 2019
Lucro líquido do exercício 12.375 40.438
Resultado abrangente do exercício 12.375 40.438

Demonstrações das Mutações do Patrimônio líquido para os 
Exercícios findos em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)

Ca-
pital 

social

Reserva de lucros
Lucros  

acumulados
Reserva 

Legal
Retenção  
de lucros Total

Saldos em 31/12/2018 25.326 5.065 19.952 - 50.343
Lucro líquido do exercício - - - 40.438 40.439
Destinações:
Dividendos de exercícios
 anteriores pagos - - (19.952) - (19.952)
Dividendos mínimos
 obrigatórios e adicionais pagos - - - (21.248) (21.248)
Retenção de lucros - - 19.190 (19.190) -
Saldos em 31/12/2019 25.326 5.065 19.190 - 49.581
Lucro líquido do exercício
Destinações: - - - 12.375 12.375
Dividendos de exercícios
 anteriores pagos - - (19.190) - (19.190)
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (3.094) (3.094)
Retenção de lucros - - 9.281 (9.281) -
Saldos em 31/12/2020 25.326 5.065 9.281 - 39.672

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Recebimento de clientes 85.264 94.996
Receitas financeiras 143 482
Venda ou baixa de ativo imobilizado 177 -
Pagamentos a:
Fornecedores (29.908) (33.367)
Impostos, contribuições e taxas (11.734) (11.058)
Salários e encargos (13.902) (7.457)
Recursos hídricos (772) (514)
Depósitos judiciais (20) (146)
Juros e despesas financeiras (1.666) (1.327)
Despesas antecipadas (95) (79)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 27.487 41.530
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Pagamentos a:
Compra de imobilizado (10.248) (24.007)
Compra de Intangível (156) (34)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (10.404) (24.041)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento de financiamentos - 30.000
Dividendos pagos (20.000) (41.200)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (20.000) (11.200)
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa (2.917) 6.289
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 10.353 4.064
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 7.436 10.353

Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa (2.917) 6.289

Paulo Carlos de Brito Filho - Diretor Presidente
Mariana Pina Pargana - Diretora Financeira

Sérgio Cardoso de Assunção – Contador – CRC SP 212.886/0-O
A Quanta Geração S.A. optou pela publicação resumida das Demonstrações 
Financeiras e informa que essas estão disponíveis na sede da empresa em sua 
íntegra, acompanhadas do parecer sem ressalvas dos auditores independentes 
da RSM Brasil Auditores Independentes - CRC 2SP-030.002/O-7 “S” RJ

2020 2019
Passivo 87.266 92.889
Circulante 14.383 7.365
Fornecedores 3.049 3.908
Financiamentos 1.875 -
Dividendos a pagar 2.285 -
Impostos e contribuições a recolher 5.289 2.185
Obrigações sociais e previdenciárias 1.578 937
Outras contas a pagar 307 335
Não circulante 33.211 35.943
Financiamentos 28.138 30.007
Imposto de renda e contribuição social diferidos 5.073 5.936
Patrimônio líquido 39.672 49.581
Capital social 25.326 25.326
Reserva legal 5.065 5.065
Retenção de lucros 9.281 19.190

Everardo Maciel: contribuinte gasta tempo tentando não pagar imposto
Por Jorge Priori

O Monitor Mer-
cantil publica 
a segunda das 

quatro partes de entrevista 
exclusiva feita com Eve-
rardo Maciel, secretário da 
Receita Federal nos dois 
mandatos do presidente 
Fernando Henrique Cardo-
so (1995 a 2002). Conversa-
mos sobre os projetos de 
reforma tributária que estão 
em discussão no Congresso 
Nacional e sobre os princi-
pais problemas do sistema 
tributário brasileiro.

Burocratismo tribu-
tário

Com relação ao burocra-
tismo tributário, temos mui-
tos problemas. O primeiro 
deles é a inexistência de um 
cadastro único. Temos ca-
dastros federal, estaduais e 
municipais. Chegamos ao 
cúmulo de, em municípios 
como São Paulo, Rio e Porto 
Alegre, terem sido criados 
cadastros para não jurisdicio-
nados. Quem prestava ser-
viço em São Paulo, mesmo 
que não tivesse domicílio fis-
cal em São Paulo, tinha que lá 
se inscrever. Felizmente, isso 
foi derrubado pelo Supremo 
neste ano, por ser flagrant-
emente inconstitucional.

O segundo é a certidão 
negativa, fonte de prob-
lemas desnecessários, um 
atrás do outro. E as cer-
tidões possuem validade de 
6 meses. Ninguém se espan-
ta ou fica horrorizado em 
termos uma certidão do fu-
turo. Quando se tem sorte, 
se certifica o passado, ago-
ra, certificar o futuro é mui-
ta pretensão. Pior. Se você 
não tem a certidão negativa, 
não pode transacionar com 
o governo, não pode partic-
ipar de processo licitatório 
e não pode contratar em-
préstimos. Aí se estabelece 
a seguinte regra: você está 
me devendo, tem que me 
pagar, mas não pode tra-
balhar. São coisas com as 
quais convivemos, mas que 
são tão inconsistentes, tão 
contraditórias, que chegam 
a beirar o ridículo.

Outro exemplo. Quando 
o Banco Mundial emite um 
relatório dizendo que se 
gasta 2.600 horas para cum-
primento de obrigações 
acessórias no Brasil, é com-
pletamente falso. Isso não 
existe. Não conheço nin-
guém que gaste isso. Uma 
vez, um colega tributarista 
me disse que conhecia um 
contribuinte que gastava 27 
mil horas no ano com esse 
assunto. Eu lhe disse que 

conhecia esse contribuinte. 
Seu domicílio fica no cin-
turão de asteroides entre 
Júpiter e Marte.

A pessoa não 
contou quantas 
horas tem um 
ano na trans-
lação da Terra 
(8.760 horas). 
Esse número 
de horas no 
ano está bem 
próximo de 
Júpiter. É claro 
que existe mui-
ta burocracia, mas o tempo 
gasto não é para pagar imp-
ostos, e sim para não pagar 
impostos, o que remete à 
indústria das teses. O bu-
rocratismo tributário deve 
ser enfrentado com medi-
das administrativas e jamais 
pode ser pretexto para uma 
reforma tributária centrada 
no direito material.

Federalismo fiscal
A questão do federalismo 

fiscal nunca foi tratada com 
seriedade. Eu já tive a opor-
tunidade de estudar minu-
ciosamente o que existe, es-
parsamente, de federalismo 
fiscal no Brasil. É uma con-
fusão muito grande. Seria 
possível fazer uma reorga-
nização dessa matéria, mas 
envolveria, também, uma 

discussão sobre despesa. 
Não é possível que sejamos 
tão precisos e minuciosos 
com partilha das recei-

tas e descon-
hecermos a 
discriminação 
das despesas. 
Por exemplo, 
precisamos ir 
ao Supremo 
Tribunal Fed-
eral para saber 
quem é o re-
sponsável para 
lidar com a 

pandemia. Isso é ridículo. 
Isso deveria ser uma coisa 
completamente óbvia, mas 
aqui no Brasil não é.

Problemas específicos 
dos tributos

Com relação aos prob-
lemas específicos dos 
tributos, o ICMS tem 
problemas? Tem, mas são 
problemas que são re-
solvíveis por legislação in-
fraconstitucional. Há uma 
dispersão muito grande 
de legislações, mas isso 
poderia ser resolvido com 
uma norma geral por lei 
complementar. Por que 
existem tantas alíquotas 
de ICMS? Porque na Con-
stituição de 1988, ao lib-
erarem a possibilidade de 
haver alíquotas variáveis, 

se esqueceram de acabar 
com a redução de base de 
cálculo. Com isso, ficamos 
com uma combinação in-
íqua. Para acabar com isso, 
é necessário apenas um ar-
tigo de lei complementar, 
o que resultaria numa mu-
dança enorme.

Nós temos também a 
guerra fiscal, a competição 
fiscal contra a lei. Se a lei 
permite, não é guerra fis-
cal. Ninguém diz que os 
incentivos concedidos pela 
Zona Franca de Manaus 
constituem guerra fiscal, 
porque há previsão legal. 
Então por que existe a 
guerra fiscal de ICMS?

Eu atribuo a duas razões: 
a primeira foi a extinção, na 
reforma administrativa do 
Governo Collor, da Secre-
taria de Economia e Finan-
ças do então Ministério da 
Fazenda, órgão responsável 
pela coordenação nacional 
do ICMS; a segunda foi 
porque a Constituição, no 
Artigo 155, parágrafo se-
gundo, inciso XII, letra g, 
prevê uma lei complemen-
tar para estabelecer os parâ-
metros segundo os quais 
serão concedidos ou revo-
gados benefícios fiscais do 
ICMS. Até hoje essa lei não 
existe.

O que se fez então? 

Remeteu-se o disciplina-
mento, provisoriamente, à 
Lei Complementar 24, de 
1975, que é uma lei sem san-
ção. Se você tem uma regra 
sancionatória sem sanção, 
ela será desobedecida, não 
será observada.

Há, também, o problema 
da acumulação de crédito. 
Eu lidei com isso, com ra-
zoável sucesso, na Receita. 
Nos estados, não é uma 
coisa tão simples, mas é 
possível de ser resolvido 
fazendo algumas mudanças 
no Fundo de Compensação 
de Exportações fundado no 
IPI.

Em relação ao PIS/Co-
fins, existe o problema as-
sociado ao reconhecimento 
dos direitos creditórios dos 
insumo. Esse problema 
decorre de norma instituída 
por uma instrução norma-
tiva. A solução em confor-
midade com jurisprudência 
do STJ deve ser efetivada 
pela mesma via que gerou o 
problema.

Há sempre uma queixa 
muito grande dos prob-
lemas, mas sem conhecê-los 
com profundidade e muito 
menos tendo disposição 
para resolvê-los pela via 
mais simples, não iremos 
resolvê-los, correndo o ris-
co de ampliá-los.
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