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Facilitar ‘integração’ ao capitalismo
internacional cada vez mais desregulado.
Por Daniel Kosinski, página 2

Vinhos tintos, encorpados, com uma
acidez que sustente a sua vibração.
Por Míriam Aguiar, página 4

No campo do direito das mulheres à
educação, fez pelos que vieram depois. Por
Wagner Cinelli de Paula Freitas, página 2

General Silva e
Luna defende
desinvestimento
na Petrobras

IR de empresas cai de 25% para
22,5% em 2022 e atinge 20% em 23

O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, defendeu os
planos da estatal de se desfazer
dos seus ativos. Ele afirmou que
o programa de desinvestimento
é uma necessidade para reduzir o
passivo financeiro. A meta é fechar este ano com dívida bruta de
US$ 67 bilhões.
Para justificar a posição, Luna
disse que o elevado endividamento e a crise provocada pela Operação Lava Jato, que investigou desvios de dinheiro na companhia,
fizeram a estatal passar “pelo vale
da morte”. “Nós tínhamos que
fazer uma escolha: falir ou então
fazer uma seleção da frente onde
queríamos atuar”, afirmou na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados.
A tese já foi refutada por especialistas, que demonstraram que a
Petrobras só teve prejuízos contábeis por conta de elevados impairments (redução do valor contábil
de um ativo). Em todo o período
citado pelo general Silva e Luna, a
estatal teve forte geração de caixa
e oferta de crédito a custos reduzidos.
O deputado Paulo Ramos
(PDT-RJ) criticou o plano de desinvestimento, que segundo ele
compromete a soberania nacional. “Não é desinvestimento, é
privatização, é desnacionalização,
é entrega do patrimônio nacional,
é crime de lesa-pátria”, afirmou,
de acordo com a Agência Câmara
de Notícias.
O plano estratégico da empresa para os anos de 2021 a 2025,
aprovado em novembro do ano
passado, decidiu se concentrar nas
áreas de exploração e produção de
petróleo e nas refinarias de melhor
logística, que produzirão combustível com menor teor de enxofre:
Presidente Bernardes, Henrique
Lage, Paulínia e Capuava, em São
Paulo, e Duque de Caixas (RJ). Oito refinarias serão vendidas, sendo
que uma delas, a da Bahia, já está
negociada com o fundo soberano
dos Emirados Árabes.
Silva e Luna acredita que a entrada de novos concorrentes no
segmento de refino de petróleo
pode reduzir o preço do combustível para o consumidor.
O deputado Rogério Correia
(PT-MG), que solicitou a audiência pública, criticou: “Hoje temos
um preço da gasolina que já bate
os seis reais. É um preço altíssimo em relação ao que a população estava acostumada”, afirmou.
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Acaba isenção de juros sobre capital próprio
a segunda fase da reforma tributária, o governo propôs a redução
de Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) dos atuais 15%
para 10%. A mudança na alíquota deve ocorrer em duas etapas:
para 12,5%, em 2022 e para 10%
em 2023. O texto da reforma foi
entregue nesta sexta-feira ao Congresso Nacional pelo ministro da
Economia, Paulo Guedes.
O adicional de 10% para lucros
acima de R$ 20 mil por mês permanece. Com isso, as alíquotas totais, que hoje são de 25%, cairão
para 22,5% e 20%.
A medida vale para empresas
de todos os setores, com exceção
daquelas que aderiram ao Simples
Nacional, que têm regime de tributação diferenciado. Além da
alíquota geral, hoje as empresas
pagam um adicional de 10% pa-

ra lucros acima de R$ 20 mil por
mês. Pelo projeto, esse adicional
vai permanecer.
Pela proposta, deixa de existir
a possibilidade de isentar o dinheiro do empresário investido
na sua empresa, o chamado juro
sobre capital próprio. De acordo
com o subsecretário de Tributação e Contencioso do Ministério
da Economia, Sandro Serpa, essa
possibilidade foi criada em 1996,
quando era difícil ter acesso a crédito e as empresas precisavam se
autofinanciar com recursos dos
sócios.
Os pagamentos de gratificações
e participação nos resultados a sócios e dirigentes feitos com ações
da empresa também não poderão
mais ser deduzidos como despesas operacionais na declaração de
IRPJ. Para o governo, a empresa
não deve ter benefício por remu-

nerar seus executivos com bônus
em ações. Entretanto, os pagamentos a empregados ainda poderão ser deduzidos.
Também fazem parte da reforma do Imposto de Renda,
mudanças na reorganização de
empresas, que, de acordo com o
Ministério da Economia, visam
impedir que se aproveitem de
créditos indevidos quando compram ações ou ativos de outras
empresas.
O Ministério da Fazenda também apresentou mudanças na
tabela de imposto da pessoa física. Página 3
O Monitor Mercantil publica a quarta e última parte da entrevista exclusiva feita com o ex-secretário da Receita Everardo
Maciel. Para ele, o imposto sobre
grandes fortunas deveria ser esquecido. Página 8
Tânia Rego/ABr

Gasolina e
eletricidade
dobram prévia
da inflação
O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo 15 (IPCA-15),
a prévia da inflação oficial, ficou
em 0,83% em junho, quase o dobro da registrada no mês anterior
(0,44%). Mais de um terço da taxa
registrada em junho é derivada das
altas na gasolina e na energia elétrica, que contribuíram cada uma
com 0,17 ponto percentual, os
maiores impactos individuais.
No trimestre encerrado em junho (IPCA-E), o acumulado é de
1,88%, enquanto, em igual período de 2020, a variação havia sido
negativa (-0,58%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 4,13% e,
em 12 meses, de 8,13%, acima dos
7,27% registrados nos 12 meses
anteriores. Em junho de 2020, a
taxa foi de 0,02%. Os dados foram
divulgados pelo IBGE.
O aumento na tarifa de energia
elétrica ocorreu devido à mudança
na bandeira tarifária de vermelha
patamar 1 (R$ 4,169) para vermelha patamar 2 (R$ 6,243). A mudança de bandeira deve-se à crise
hídrica que tem exigido o acionamento das termoelétricas, de energia mais cara. Os valores extras das
bandeiras tarifárias são cobrados a
cada 100 kWh consumidos.
Os preços dos combustíveis
subiram 3,69%, puxados pelo gás
veicular (12,41%), etanol (9,12%)
e óleo diesel (3,53%). A gasolina
subiu menos (2,86%) no mês, mas
acumula variação de 45,86% nos
últimos 12 meses.
Alimentação e bebidas continuam subindo. Em junho, a alta foi
de 0,41%, resultado próximo à de
maio (0,48%).

COTAÇÕES

Nubank é criticado no Twitter por incluir
Anitta em Conselho de Administração
Preconceito contra cantora ‘sem experiência’
Levantamento realizado pela
Knewin identificou a entrada da
cantora Anitta no Conselho do
Nubank como um dos assuntos
mais quentes do Twitter, com
mais de 45.908 tuítes entre 21 e 23
de junho, data da divulgação do
assunto na imprensa. A reação geral do público na mídia social foi
de surpresa pela decisão da fintech de incluir alguém “sem experiência” no ambiente financeiro.
O levantamento analisou que

Anitta aparece em mais de 31
mil menções, enquanto o Nubank teve mais de 17 mil tuítes.
As hashtags mais utilizadas são:
#anitta (mais de 300 tuítes) e a
#nubank (com 250 tuítes). A conta da cantora aparece como a mais
citada, passando de 28 mil menções. A do Nubank foi a segunda
conta mais mencionada com mais
de 12 mil tuítes.
Junto à Nubank, Anitta atuará,
de fato, como uma acionista na

empresa, função que já desempenha com todos os negócios do
qual faz parte. “Anitta conhece
muito bem o seu público e entende de maneira clara o que eles
necessitam e como os serviços
podem ter essa relação 360º, atingindo potenciais novos usuários,
bem como fidelizando o público já existente”, conclui Amanda
Gomes, uma das sócias da MAP
Brasil, empresa sócia da artista há
quase 10 anos.
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O real digital: princípios e objetivos do Banco Central
Por Daniel
Kosinski

E

m meados de maio,
o Banco Central do
Brasil (BCB) anunciou as primeiras diretrizes
do “real digital”, futura versão ou representação plenamente digitalizada do real, a
moeda nacional.
Em rigor, o anúncio do
projeto de criar a CBDC
brasileira (Central Bank Digital Currency, ou moeda
digital do Banco Central)
veio na esteira do enorme
sucesso do Pix. Lançado
pela instituição em outubro do ano passado visando promover a digitalização
dos meios de pagamento no
Brasil, que em comparação
com outros países estava
bastante atrasada, em poucos meses o Pix se tornou
o principal instrumento
para transferências monetárias no país, suplantando
em muito os depósitos e as
transferências eletrônicas
diretas convencionais.
Todavia, o Pix não é
uma CBDC, pois seus regulamentos não o definem
como uma obrigação do
Banco Central, condição
indispensável para tal. Ele
é apenas um sistema digital
de pagamentos como são o
Alipay e o WeChat Pay, na
China, o PicPay no Brasil e
muitos outros mundo afora.
Mas há uma diferença
institucional significativa:
o Pix não é um serviço

privado, mas um criado e
mantido pela própria autoridade monetária nacional,
o que lhe confere respaldo
governamental e ampla capilaridade na sociedade. Por
essas razões, afirmei em artigo recentemente publicado que o Pix provavelmente
seria uma espécie de “etapa
intermediária”, preparando o sistema financeiro e o
público brasileiro para a introdução de um futuro real
digital.
De fato, bem antes do
que imaginei na ocasião, o
BCB anunciou o seu plano
de avançar para a moeda digital. Embora a instituição
não tenha exposto as suas
razões para tal, podemos
imaginar que se relacionam
com o rápido avanço de outros projetos de moedas digitais governamentais.
Na China, o governo lançou um renmimbi digital
para testes em abril de 2020
e prevê a sua plena operacionalização a partir de fevereiro
do ano que vem, nas Olimpíadas de inverno de Beijing.
Há dois meses, os bancos
centrais do Japão e da Rússia
anunciaram o início dos testes do iene digital e do rublo
digital, ainda este ano.
Por sua vez, embora atrasados, os bancos centrais
dos Estados Unidos, da
Grã-Bretanha, do Canadá
e da União Europeia também vem dando demonstrações públicas de estarem
começando a se movimen-

tar nessa direção. Segundo
relatório recente do BIS,
o “banco central dos bancos centrais”, dezenas dos
seus filiados já possuem,
em algum estágio de desenvolvimento, pesquisas ou
protótipos das suas moedas
digitais governamentais.
Assim, tudo indica que
estamos em vias de entrar
na “era” dessas moedas
digitais governamentais, e
o Banco Central brasileiro,
prudentemente, parece ter
decidido se antecipar aos
fatos, ocupando o espaço
monetário nacional com o
real digital antes que alguma
moeda digital estrangeira
eventualmente o faça. No
seu anúncio, o BCB estipulou um prazo de até três
anos para a sua implementação e afirmou que as suas condições técnicas ainda
estavam em aberto, pois
desejava discuti-las com a
sociedade. Não obstante,
anunciou algumas “diretrizes”, resumidamente:
– O real digital será emitido como uma extensão da
moeda física, com distribuição ao público intermediada
pelos bancos comerciais e
instituições de pagamento;
– O real digital será um
passivo do próprio BCB e,
como tal, os bancos comerciais não poderão emprestar
reais digitais como fazem
atualmente com os depósitos bancários;
– O real digital não terá
remuneração automática

ou correção monetária. Os
valores só serão corrigidos
se os seus usuários fizerem
aplicações financeiras com
eles;
– O BCB se comprometerá a garantir a privacidade
dos usuários e a segurança
cibernética do sistema;
– A cotação do real digital em relação a outras moedas poderá ser diferente do
real “tradicional”. Ou seja,
eles não necessariamente
terão equivalência de 1 pra
1 nos seus valores;
– O real digital terá livre
e plena conversibilidade no
real tradicional e vice-versa,
podendo também ser sacado a qualquer momento
nos caixas eletrônicos;
– Com o real digital, o
BCB busca reduzir “custos de transação”, principalmente, em operações
internacionais, facilitando
o envio de recursos e a realização de pagamentos no
exterior;
O BCB também pretende que o real digital permita
integração com outros sistemas e fomente a inovação em termos de internet
das coisas, smart contracts
(“contratos inteligentes”),
dinheiro “programável” e
FinTechs de maneira geral.
Com efeito, ainda que
preliminares, alguns dos
princípios anunciados parecem se contradizer. Se os
bancos comerciais não puderem realizar empréstimos
em reais digitais, não fica

claro como, ou se, haverá
crédito bancário nesse sistema. Mesmo que, segundo
o BCB, o objetivo do real
digital seja complementar,
não substituir, o sistema
tradicional, esta parece uma
limitação substancial.
Além disso, se as cotações das versões digital e
“tradicional” do real forem
diferentes, embora isso
possa ser interessante do
ponto de vista da autoridade monetária, que poderá
empregar mecanismos para
estimular a adoção de um
deles, a sua conversibilidade
produzirá distorções distributivas que poderão prejudicar determinados grupos
de usuários.
Em todo caso, tal qual
o Pix, o real digital parece atender à vontade da
autoridade monetária de
modernizar o sistema de
pagamentos e controlar
esse processo; dessa vez,
porém, com a digitalização
da própria moeda. Assim,
pelo que foi anunciado até
aqui, para os usuários finais,
o real digital deverá facilitar
a vida cotidiana, trazendo
mais praticidade e velocidade nos seus pagamentos.
Com o desenvolvimento
futuro da “internet das coisas”, poderá, por exemplo,
equipar eletrodomésticos,
automóveis e casas “inteligentes”, capazes de fazer
compras e pagar contas automaticamente.
Para os bancos comer-

ciais, em que pese a estranheza do veto inicial aos
empréstimos, o real digital
preservará a sua atual posição de intermediários centrais no sistema financeiro,
fazendo com que não demorem a encontrar novos
meios de usá-lo para ganhar
ainda mais dinheiro. Para o
Banco Central, o real digital
será mais uma forma eficaz
de cumprir as suas funções,
aumentando a eficácia dos
seus controles e políticas
monetárias.
Mas e quanto ao Brasil?
O que as diretrizes iniciais
do real digital reservam para ele? Pelo visto, nada mais
que facilitar a sua “integração” a esse capitalismo internacional cada vez mais
desregulado e “financeirizado” no qual vivemos. Será
esse um objetivo legítimo
para justificar a sua instituição? Será desejável do
ponto de vista do desenvolvimento e dos objetivos nacionais? Quais serão as suas
implicações para a nossa
segurança, prosperidade e
bem-estar?
Essas são questões decisivas que as autoridades
monetárias e a sociedade
brasileira não podem se furtar a debater. Trataremos
delas na sequência deste artigo.

maior entre as mais jovens.
Portanto, a tendência é que,
com o passar do tempo, muitas mais mulheres concluam
curso universitário.
A educação, outrora disponível a eles e interditada
a elas, é agora direito de
ambos. Educação, porta
para a igualdade de gênero.
Educação, que propicia a
participação das mulheres
no mercado de trabalho e o
seu acesso a postos importantes. Participação essa que
leva ao empoderamento da
mulher, a resultar na melhor
partilha do poder e, assim,
em uma sociedade com menos violência de gênero.
Nísia Floresta sabia disso
e lutou por isso. No campo
do direito das mulheres à
educação, foi como aquele

intrépido desbravador que
tinha ciência de que não veria o resultado de sua ação
no seu próprio tempo. Não
atua no interesse individual,
mas no plano coletivo. Não
faz por si, mas pelos que
vêm depois.
Pioneira que foi, é conhecida das feministas. Mas
precisamos de mais feministas, homens e mulheres.
Só então frutificará, em sua
plenitude, a semente plantada por Nísia, que deve ser,
como merece, visível ao público em geral e, ainda que
com atraso, reconhecida como heroína nacional.

Daniel S. Kosinski é doutor em
Economia Política Internacional
(UFRJ) e membro do Instituto da
Brasilidade.

Nísia Floresta, uma heroína brasileira
Por Wagner Cinelli
de Paula Freitas

N

asceu em Papari,
no Rio Grande do
Norte, no início do
século 19. Intelectual, poetisa
e educadora, Dionísia Gonçalves Pinto foi a primeira
escritora feminista brasileira.
Aliás, feminista, abolicionista e republicana. Uma alma
luminosa que elegeu como
objetivo de vida a luta contra os pensamentos obtusos
de sua época e, para divulgar
mais livremente suas ideias,
então consideradas radicais,
usou pseudônimos, dentre
eles Nísia Floresta Brasileira
Augusta ou, como preferia,
simplesmente Nísia Floresta.
Tinha 22 anos quando de
seu primeiro livro, Direito das

mulheres e injustiça dos homens,
publicado em 1832. Escreveu vários outros e, no Rio
de Janeiro, fundou o Colégio Augusto, uma instituição
de ensino para meninas que,
além das prendas do lar, lecionava disciplinas constantes dos currículos das melhores escolas da época e que só
admitiam meninos. Rivalizar
academicamente com essas
escolas rendeu-lhe críticas,
sempre recheadas de preconceitos. Depois se mudou
com a família para a Europa
e seguiu escrevendo.
Em Opúsculo Humanitário, lançado em 1853, Nísia
nos leva a um passeio pelo
papel da mulher ao longo
da história e nas diferentes
culturas. A obra clama pela
emancipação das mulhe-
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res e pela universalização
da educação. Registra que,
quanto mais acesso à educação têm as mulheres, mais
avançada é a sociedade.
Em seguida, eleva seu
olhar para o porvir, consciente de que a grande caminhada
se faz de incontáveis passos:
“A esperança de que, nas gerações futuras do Brasil, ela
assumirá a posição que lhe
compete nos pode somente
consolar de sua sorte presente”. Elege como paradigma
do seu trabalho de construção o “pobre e corajoso explorador de nossas virgens
florestas, exposto aqui e ali
à mordedura de venenosos
répteis, para rotear um campo que outros terão de semear e de colher-lhe os saborosos frutos”.

Passados quase 2 séculos
desde o primeiro livro de
Nísia, números sobre o ano
de 2019 da Pnad Contínua,
do IBGE, revelam que 51%
das mulheres passaram a ter
pelo menos o ensino médio
completo, enquanto esse
percentual foi de 46,3% entre os homens. A pesquisa
indica que ambas as proporções têm apresentado
aumento desde 2016 e que
é mais acelerada entre as
mulheres.
Considerada a faixa etária
de 25 anos ou mais, 17,4% da
população brasileira concluiu
curso superior, com predominância das mulheres tanto
em números absolutos quanto em relativos. O estudo
mostra também que o acesso
à graduação superior é ainda
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Covaxin: Deputado e irmão confirmam
relato de falhas a Bolsonaro
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Alimentos continuarão
pressionando a inflação

D

esde o nível mais baixo, em abril de 2020, os preços
internacionais de alimentos aumentaram 47,2%,
atingindo, em maio de 2021, seus níveis mais altos desde
2014 (em dólares atuais). Entre maio de 2020 e maio de
2021, os preços da soja e do milho aumentaram mais de
86% e 111%, respectivamente.
Técnicos do Fundo Monetário Internacional acreditam,
a partir desses aumentos, que a inflação dos alimentos
ao consumidor suba novamente no restante de 2021 e
2022. “De fato, o recente aumento acentuado dos preços
internacionais dos alimentos já lentamente começou
a influenciar os preços ao consumidor doméstico em
algumas regiões já que os varejistas, incapazes de absorver
os custos crescentes, estão repassando os aumentos aos
consumidores”, informa o FMI.
Os repasses dos aumentos dos produtores para os consumidores não são imediatos nem integrais, pois há outros
custos embutidos (frete, embalagem etc.). Mas eles virão,
pressionando a inflação. Como a maioria das commodities
alimentares é negociada em dólares, a cotação da moeda
tem papel paralelo.

Dona Abril
Ciro foi ridicularizado nas eleições por ter prometido
tirar a Dona Maria do SPC. Ela pegou 500 reais emprestado no banco e hoje deve 10 mil. Agora, Paulo
Guedes, ídolo do Partido Novo, tirou a revista Veja do
SPC: 70% de desconto em dívida de 830 milhões da
Abril com a Fazenda.

Rápidas
O consultor Luiz Affonso Romano ministrou nesta
sexta a 4ª aula do curso online de Desenvolvimento de
Consultores no IBEFRio. Romano formatou o curso
para executivos em transição de carreira, aposentados
com larga experiência no mundo corporativo e pessoal
militar da reserva ou reformados que desejam migrar
para a consultoria *** Aasp realizará dia 28, às 19h,
o webinário “Lei 14.112/2020: inovações no regime
jurídico da falência e recuperação judicial e extrajudicial de empresas”. Inscrições em mla.bs/8d59d01c ***
Nesta segunda, às 18h, a FGV Energia e o Sindigás
recebem o diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, para
falar sobre o mercado de GLP e as práticas regulatórias
do setor, pelo canal da FGV no YouTube (youtube.
com/c/FGV/featured) *** Otto Licks e Roberto
Rodrigues, sócios do escritório Licks Attorneys, ministram o webinário “O impacto da decisão do STF sobre
o prazo da patente”, nesta segunda, às 15h. Inscrições:
lexology.com/Events/Details/985 *** Bayard Do
Coutto Boiteux é o próximo convidado do projeto “A
menor distância entre o estudante e o profissional de
Turismo”, promovido pela Escola Técnica Cieth, nesta
terça-feira. Inscrições: cieth.com.br *** Neste sábado,
às 15h, o West Shopping, em Campo Grande (RJ),
recebe no Clube Xadrez Carioca o seu primeiro torneio de xadrez, destinado a todos os níveis de conhecimento *** Neste sábado, às 10h30, Leonardo Locatelli participa de uma roda de conversa sobre gestão
financeira e empreendedorismo para profissionais que
atuam na área de tradução. O evento é promovido pelo
curso Tradução&Arte. Inscrição: forms.gle/FfrFNinS4RdG4Cgr6

A

s supostas reações
do presidente Jair
Bolsonaro após tomar conhecimento de suspeitas de que existiria pressão dentro do Ministério da
Saúde para acelerar a importação da vacina indiana
Covaxin, contra a Covid-19,
foram relatadas, nesta sextafeira, pelo deputado federal
Luis Miranda (DEM-DF)
em depoimento à CPI da
Covid.
Segundo o parlamentar, o
presidente da República reconheceu a gravidade dos fatos
e comunicou que repassaria
o assunto à Polícia Federal.
“Ele (Bolsonaro) disse que
‘vou acionar o DG (diretorgeral) da PF, porque, de fato,
isso é muito grave o que está ocorrendo”. Revelou que
o referido encontro ocorreu
em 20 de março último, quase um mês após a assinatura
do contrato de aquisição de
20 milhões de doses do imunizante, ao custo final de R$
1,6 bilhão.

Os fatos foram revelados
pelo servidor Luis Ricardo
Miranda, irmão do deputado Luis Miranda, que atua
na área técnica do Ministério da Saúde responsável
por autorizar ou não pedidos de importação. Sua chegada ao Senado, para depor,
ocorreu após ter chegado
da Flórida (EUA) onde foi
liberar remessa de vacinas
da Jansen enviadas para o
Brasil.
Supostamente pressionado a dar celeridade ao aval
para chegada da Covaxin ao
país, o funcionário teria se
recusado a agir dessa forma
e disse que sua equipe havia
identificado falhas de documentação e inconsistências
no acordo firmado com o
laboratório indiano Bharat
Biotech e a sua intermediária
no Brasil, a Precisa Medicamentos. Luis Ricardo nega
que tenha havido a mesma
pressão perante a importação
de outras vacinas, como a da
Pfizer e Janssen.

Ao ser questionado pelo presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito,
Omar Aziz (PSD-AM),
sobre os envolvidos no relato do pedido de propina,
Luis Ricardo respondeu:
“O ministério estava sem
vacina e um colega de trabalho, Rodrigo, servidor,
me disse que tinha um
rapaz que vendia vacina e
que esse rapaz disse que os
seus, alguns gestores, estavam pedindo propina.”
Indagado pelos senadores
sobre quem seria esse “rapaz”, Luis Ricardo disse
que “ele (Rodrigo) não citou o nome”.Ele também
não deixou claro de onde
seria esse “rapaz”.
Inicialmente, Luis Ricardo não informou o sobrenome do colega nem
sua função no ministério.
Mais tarde, em questionamento de um senador,
afirmou se tratar de Rodrigo Lima, que seria funcionário terceirizado da pas-

ta. Senadores da oposição
defenderam que Rodrigo
seja chamado para prestar
explicações à CPI.
Em mensagem de texto
no celular enviada ao irmão e com print entregue
à CPI, Luis Ricardo escreveu: “Aquele rapaz que me
procurou dizendo que tem
vacina. Disse que não assinaram porque os caras cobraram dele propinas para
assinar o contrato. Vou
perguntar se ele tem provas”. A conversa é apontada como sendo em 20 de
março deste ano.
Em seguida, Luis Ricardo
fala para o irmão que voltou
a receber uma ligação de seu
coordenador perguntando
sobre a situação do pedido
de importação da Covaxin
e solicitando que acelerasse
o processo, inclusive “dizendo que a empresa foi
agora ao ministério levar
documentos”. O deputado
então recomenda que avise
a Polícia Federal.

Reforma facilita vida do investidor e penaliza salário
A proposta de reforma
tributária atinge também o
Imposto de Renda de Pessoa Física e a tributação de
investimentos financeiros
mas não entra no mérito
dos salários uma vez que as
alíquotas foram mantidas.
Ao contrário investidores,
os trabalhadores não terão
objetivos facilitadores. A
única mudança foi a elevação de isenção de R$ 1.900
para R$ 2.500.
De acordo com o Ministério da Economia, as
mudanças no IR para investimentos têm como principais objetivos facilitar a vida
do investidor, igualar os benefícios dos grandes para os
pequenos, cortar subsídios

dos grandes investidores e
fazer com que a tributação
não defina mais a escolha
da aplicação.
A caderneta de poupança
não será atingida pela reforma e segue isenta de impostos. Os ativos de renda fixa,
como Tesouro Direto e CDB,
terão alíquota única de 15%.
Hoje, há o escalonamento de
22,5% a 15%, dependendo
do prazo de aplicação.
Pela proposta, os fundos abertos também terão
a mesma alíquota, de 15%.
Os fundos fechados (multimercados) serão tributados
da mesma maneira e passam
a ter o mesmo tratamento
dos fundos abertos para
“come-cotas”, que passará

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
JUSSARA BERGAMINI LEONARDO, inscrita no CPF/ME sob o
nº 394.145.018-27; e MATHIAS GONZALO RICUCCI ROJAS CLERC, inscrito no
CPF/ME sob o nº 307.207.848-32. DECLARAM, nos termos do art. 6º do
Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua
intenção de exercer cargos de administração no(a) MAXIMA S/A CORRETORA
DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, pessoa jurídica inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 33.886.862/0001-12. ESCLARECEM que eventuais objeções
à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória,
devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do
Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados
da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta,
observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito
a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco
Central do Brasil na internet). Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações
e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do
SPB Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de
Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL.
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf.
Gerência Técnica do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2021.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALURGICAS
NO MUNÍCIPIO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 34.070.268/0001-11
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES SINDICAIS – TRIÊNIO 2021-2024
Pelo presente edital, faço saber que no dia 10 de agosto de 2021, no
período das 12h às 18h, na sede do Sindicato, situada à Av. Calógeras, nº
15, complemento grupo 805, Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, será realizada eleição para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
Representantes junto à Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro, a qual está filiada esta Entidade, ficando aberto o prazo de 15
(quinze) dias para o registro de chapas, a contar da data de publicação do
presente Edital e se encerrando em 13/07/2021, nos termos do Regulamento Eleitoral do Sindicato, e da legislação vigente. O requerimento de
registro da chapa em duas vias será entregue na Secretaria do Sindicato,
juntamente com todos os documentos exigidos para o registro descritos
no Regulamento Eleitoral, assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa. A secretaria da entidade funcionará de segunda à sextafeira, no horário das 10:00 às 17:00 horas, onde se encontrará à disposição dos interessados pessoa habilitada para atendimento, prestação de
informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do recibo correspondente. A impugnação de
candidaturas deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
publicação da relação das chapas registradas. Em primeiro escrutínio será
instalado com a participação mínima de 2/3 dos associados quites e em
condições de voto. Caso não seja obtido "quórum" em primeira convocação, segundo escrutínio, será realizado no dia 25 de agosto de 2021, no
período das 12h às 18h, no mesmo endereço do primeiro escrutínio. O
quórum do segundo escrutínio será de 50% (cinquenta por cento) dos
referidos associados e, finalmente, em terceira convocação com mais de
40% (quarenta por cento) dos aludidos associados. Em caso de concorrer
apenas uma chapa, o segundo escrutínio realizar-se-á dentro de duas
horas após o primeiro. Na eventualidade de empate realizar-se-á novo
pleito em 5 (cinco) dias após o escrutínio em que ocorrer tal fato.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 2021.
Carlos Eduardo de Sá Baptista
Presidente

a ser recolhido uma única
vez no ano (atualmente são
duas). No caso dos fundos
exclusivos, utilizados por
pessoas com mais recursos,
eles passarão a pagar como
os demais.
Para os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs),
não haverá mais a isenção
sobre os rendimentos distribuídos a pessoa física, no
caso de Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
com cotas negociadas em
bolsa a partir de 2022. A tributação dos demais cotistas
cai de 20% para 15% na distribuição de rendimentos,
na amortização e na alienação de cotas dentro e fora
de bolsa de valores.

Pela proposta, as operações em bolsa de valores
passarão a ter apuração trimestral e não mais mensal e
a alíquota será de 15% para
todos os mercados. Hoje,
ela é de 15% em mercados
à vista, a termo, de opções e
de futuro, e de 20% no day
trade (negociação baseada
na oscilação de preços ao
longo do dia). De acordo
com o Ministério da Economia, a compensação de
resultados negativos poderá
ocorrer entre todas as operações, inclusive day trade e
cotas de fundos negociadas
em bolsa. Atualmente, essa compensação é limitada
entre operações de mesma
alíquota.

CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS
ILHA BELA – CAMBORIU – CABEDELO – LOTE 02
“Edital de Convocação - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA”
ESTE EDITAL CANCELA A ASSEMBLEIA
QUE SE REALIZARIA EM 05/06/2021
Atendendo a determinação da Sra. Síndica, na intenção de dar mais clareza,
unidade e facilitação na tomada de decisão pelos condôminos no que
se refere a licitação da obra da laje do lote 02, vimos, através do presente
EDITAL, convocar os condôminos para comparecerem à Assembleia Geral
Extraordinária do Condomínio dos Edifícios ILHA BELA – CAMBORIU
– CABEDELO – LOTE 02, a se realizar no dia 03/07/2021, no salão do
Condomínio ILHA BELA, às 09:00 horas em primeira convocação com o
“quorum” legal, ou às 09:30 horas em segunda e última convocação com
qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem os assuntos
referentes a obra da laje 02, a seguir:
1 - Leitura e aprovação da ata anterior; 2 - Apresentação pela empresa
Tarso Engenharia Ltda das notas atribuídas às propostas apresentadas
pelas empresas proponentes (que foram abertas na AGE do dia
22.05.2021) em referência ao edital de concorrência da obra da laje do
Lote 02; 3 - Apresentação da análise jurídica das oito (08) empresas
proponentes (parecer escritório Roberto Vasconcellos Advogados
associados); 4 - Apresentação da análise e parecer da Comissão de obras
(análise de curriculum, expertise técnica, comercial e obras concluídas
de boa qualidade executadas pelas oito (08) empresas analisadas);
5 - Deliberação, aprovação e escolha pelos condôminos de proposta
vencedora, com a definição da empresa executora da obra da laje do
Lote 02, bem como a forma de seu pagamento e custeio; e 6 - Deliberação
e aprovação pelos condôminos de orçamento para contratação de
empresa de gerenciamento e fiscalização de projeto executivo e da obra
da laje do Lote 02, bem como sua forma de pagamento e custeio.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
A Assembleia será filmada e gravada profissionalmente, cujo teor será
disponibilizado aos condôminos.
Em função da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) e por determinação
da Sra. Síndica, informamos que a assembleia será organizada de modo
que ocorra da forma mais célere possível. Serão adotadas as medidas de
prevenção e distanciamento social para realização da reunião, tais como: - As
cadeiras serão espaçadas com, no mínimo, 1,5 metros de distância entre si;
- O condomínio disponibilizará álcool em gel para uso de todos os presentes;
- O uso de máscaras será obrigatório para todos os presentes, conforme
determina a LEI ESTADUAL nº 8.859, de 03.06.2020; e - A assembleia deve
encerrar-se até as 22:00 horas.
Para votação ou participação na assembleia, o condômino deverá
estar quite com as quotas condominiais correspondentes à(s) sua(s)
unidade(s) no condomínio que se vencerem até a data da assembleia
(Artigo 1.335 III, do Código Civil). O representante de condômino deverá
estar munido de procuração outorgada com observância das normas
legais, inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 do
Código Civil).
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2021.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.
Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor
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VINHO ETC.
Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

Zodíaco dos vinhos: Leão

O

signo de Leão tem como elemento natural o
Fogo e é regido por ninguém menos do que o
Sol, o centro do nosso sistema planetário; fonte de luz,
energia e calor para a humanidade.
O seu animal emblemático é chamado de “Rei da
Selva”, aquele que é, ao mesmo tempo, guardião e autoridade, por integrar em si mesmo força, postura, ira e
generosidade. Na mitologia grega, a figura mais identificada com o Leão é Héracles (Hércules para a mitologia romana), que teve como um dos desafios impostos
por Zeus vencer o Leão de Nemeia, um leão indestrutível, fruto de uma traição extraconjugal do Deus
com uma mortal. Após longas lutas, o leão é vencido e
Hércules transforma a pele do animal em uma túnica,
que também o torna indestrutível.
O signo de Leão, pela combinação de Fogo e Sol,
dota o seu regido de muita energia, força e altivez. A
autoestima é a chave para as suas conquistas. Ele se
impõe, gosta de estar no centro, liderando e fazendo
com que tudo funcione bem, movido pelo seu magnetismo e autoconfiança. Mas a outra marca do signo é a
generosidade e proteção àqueles que ama, desde que se
sinta como “o escolhido”, “o melhor”. Não devolver
ao leonino essa crença de estar no centro das atenções
pode provocar uma ira irracional e é o problema para
os que estão a seu redor.
Na travessia entre um signo e outro, temos o inseguro canceriano, se sentindo sufocado pelos núcleos
protetores que criou para si mesmo. Resolve, então, enfrentar seus fantasmas para ter mais autonomia – abre
o peito, levanta a cabeça, respira fundo e segue viagem!
Vamos aos vinhos. Um vinho leonino precisa de
calor suficiente para aquecer os demais; deve ser o mais
adorado de sua região, com visibilidade que extrapole
suas fronteiras; deve chamar atenção com sua cor e
aromas; deve manter, contudo, a elegância majestosa
de um leão. Estamos falando de vinhos tintos, encorpados, com aromas e cores fortes e uma acidez que
sustente a sua vibração. E que sejam celebridades do
seu habitat.
O vinho leonino do primeiro decanato é da Malbec,
hoje uma cepa famosa internacionalmente, resultante
da combinação com o clima quente e árido da região
de Mendoza, Argentina, mas com origem no sudoeste
da França. As influências cancerianas inibiram a visibilidade da Malbec nos cortes de Bordeaux ou no outrora Vin Noir de Cahors, onde era protagonista, mas
fazia um vinho mais tânico e duro. Em solo argentino,
ela desabrochou: colorida, solar, potente, com aromas
de frutas vermelhas doces, baunilha, chocolate e acidez
mediana: um leão mais dócil, não menos arrebatador.
A leonina clássica é a Syrah. Na parte mais nobre
de sua terra de origem, Vale do Rhône Norte, ela é a
única cepa tinta autorizada para a produção de vinhos
potentes e elegantes, com aromas de frutos negros,
pimenta do reino, azeitona, que envelhecem majestosamente, sofisticando suas especiarias, envoltas em
notas de couro. É a própria majestade de peito erguido
nas colinas de Hermitage. No Rhône Sul e no mundo
inteiro é vinificada solo ou participa do corte GSM,
como cepa que equilibra os vinhos, com seus aromas,
acidez e taninos finos. No Novo Mundo, a cepa também virou a estrela dos tintos australianos, mais solar e
encorpada e, como boa leonina que é, reivindicou um
nome próprio: Shiraz.
Para o terceiro decanato, outra cepa real: a mais
notória dos vinhos portugueses – Touriga Nacional.
Apesar da tradição portuguesa de trabalhar com vinhos
de corte, é também vinificada como varietal. Onde ela
vai, ela brilha, com sua cor concentrada, aromas ricos
de frutos negros, notas de violeta, potência alcoólica e
tânica, combinada a boa acidez. O seu maior estrelato é
o Douro, onde é parte significativa do corte dos vinhos
do Porto. Entramos num universo de longos cortes e
combinações, no qual a Touriga é estrela, mas depende
de vinificações mais metódicas, que só um leonino com
influências virginianas poderia suportar.
Se quiser conhecer e adquirir os Kits de vinhos de cada signo,
me siga no Instagram: @miriamaguiar.vinhos, Para saber dos
Cursos da CAFA, de Bordeaux, ministrados por Míriam
Aguiar, visite: miriamaguiar.com.br/blog

Sábado, domingo e segunda-feira, 26, 27 e 28 de junho de 2021 l Monitor Mercantil

Supermercados do Rio tiram de
circulação 4,3 bi de sacos plásticos

E

m dois anos da Lei
8.473, de junho de
2019, mais conhecida como Lei das Sacolas
Plásticas, a Associação dos
Supermercados do Estado
do Rio de Janeiro (Asserj)
registrou a retirada de circulação de 4,3 bilhões de
sacolinhas das lojas do
setor. Os dois anos da lei
serão completados neste
sábado.
Em entrevista nesta sexta-feira à Agência Brasil, a
superintendente da Asserj,
Keila Prates, lembrou que
o Rio de Janeiro foi pioneiro no país na aprovação
desse tipo de lei em âmbito estadual. Em São Paulo
e Espírito Santo haviam
leis similares, mas apenas
nas capitais. A Asserj auxiliou o relator do projeto,
deputado Carlos Minc, na
implantação da lei, “ajudando o relator no sentido de
como poderia cumprir (a
lei) e preparar as lojas para
atender os clientes nessa
mudança de grande impacto para a sociedade”, disse
Keila.
A partir do momento em
que a lei permitiu a cobrança das sacolas, os supermercados tiveram que dar aos
clientes a opção de compra
de sacolas de ráfia, as chamadas sacolas retornáveis.
A entidade investiu também na parte educacional,
mostrando ao consumidor

o impacto que as sacolas
geram ao meio ambiente.
O resultado disso foram
4,3 bilhões de sacolas plásticas retiradas de circulação
e de descarte no meio ambiente, em aterros sanitários e rios e seus afluentes,
disse a superintendente. No
primeiro ano de vigência da
lei, a redução chegou a 2
bilhões a menos de sacolas
plásticas distribuídas pelas
redes associadas. No segundo ano, foram mais 2,3
bilhões retirados de circulação.
“No primeiro ano da lei,
tínhamos que reduzir em
40% a distribuição ao consumidor e atingimos 50%.
No segundo ano, chegamos
a 58% de sacolas plásticas a
menos no meio ambiente”,
destacou o presidente da
Asserj, Fábio Queiróz.
A lei determina que no
prazo de quatro anos, haja
uma redução de 70% no
consumo de sacolas plásticas. A superintendente
acredita que essa meta poderá ser antecipada, com
base em pesquisa realizada
pela Asserj entre os dias 18
e 21 deste mês, com 510
consumidores, que revelou que 70% não utilizam
mais a sacola plástica para
embalar as compras. Ou seja, 7 em cada 10 clientes já
usam bolsas retornáveis ou
utilizam caixas de papelão
para levar os produtos pra

casa. Ainda de acordo com
a pesquisa, quase 90% dos
entrevistados disseram que
conhecem os impactos das
sacolas no meio ambiente.
“A gente tem a expectativa
que pode cumprir essa meta
antes do prazo”, observou
Keila.
Keila Prates salientou
que todos os associados da
Asserj estão engajados em
uma campanha que será iniciada na próxima segunda-feira com o objetivo de
restaurar essa informação
para os clientes. A Semana
de Incentivo à Redução do
Uso das Sacolas Plásticas
se estenderá até o dia 1º de
julho. As lojas vão trabalhar
com cartazes e recados em
áudio aos consumidores
incentivando-os a levar suas próprias sacolas para reduzir o uso das sacolinhas
plásticas. A campanha será
veiculada também nas redes
sociais de todos os supermercados. “A campanha é

Cadastro fiscal de produtos é gargalo
fiscal e tributário em empresas

A

consultoria tributária Diagnóstico
360º, realizada pelo escritório de advocacia
LG&P, sediado em Campinas (SP) e focado em
negócios, revela que a realização correta do cadastro
fiscal de produtos ainda é
um desafio importante para
empresas de diferentes portes e segmentos no país. O
Diagnóstico 360º do LG&P
consiste em uma análise de
todas as operações de compra, produção e venda de
uma organização, com o
objetivo de recuperar créditos tributários e regularizar
operações fiscais e tributárias. Trata-se de uma varredura completa, que procura
oportunidades administrativas, contábeis, judiciais e
fiscais corporativas.
“Ao longo da aplicação
da ferramenta em dezenas
de companhias, percebemos que o cadastro fiscal
de produtos, por exemplo,
é ainda um gargalo importante no dia a dia das empresas”, diz Fernando Cesar Lopes Gonçales, sócio
e coordenador jurídico do
LG&P. “No entanto, fazê-lo corretamente, na compra e durante o processo de
venda do produto, é um fator que pode gerar soluções
e oportunidades fiscais ao
negócio, em uma grande escala financeira”, completa.

Segundo Gonçales, a
consultoria tributária e
fiscal do escritório no cadastramento de produtos,
prestada a varejistas, indústrias, transportadoras,
construtoras,
empresas
de telecom, entre outros
segmentos, pode culminar
em uma economia anual
bastante relevante. “Para
algumas empresas submetidas à varredura, o valor
a ser recuperado varia de
70% a um faturamento /
mês, a partir da revisão de
tributos incididos sobre o
produto”, diz o advogado.
“Isso porque no processo
de compra, as empresas
podem apurar créditos
fiscais e identificar custos
envolvidos, gerando dados para alavancar a estratégia do negócio. Da
mesma forma, nas vendas,
as informações cadastrais
corretas acarretam a devida tributação incidente e a
possibilidade do estudo das
operações”.
Para Gonçales, conforme
mostra o Diagnóstico 360º,
a ausência de processos de
revisão e validação dos cadastros; a falta de um profissional específico e capacitado para a função e de um
acompanhamento das compensações junto ao contador são gargalos comuns a
muitas organizações.
Ele explica que o diag-

Fernando Cesar
Lopes Gonçales

nóstico é realizado com
base nas informações fornecidas pelas empresas e
utilizando ferramentas de
TI e jurimetria. “As análises
sempre, invariavelmente,
determinam eventuais riscos e principalmente oportunidades tributárias vinculadas a todas as operações.
E isso é compreensível,
visto a quantidade de regras
tributárias da nossa legislação. Para se ter uma ideia, a
última atualização englobou
mais de 46 mil novas normas”, diz Gonçales.
Segundo ele, é importante que as análises corporativas sejam feitas nota a nota,
revisando todas as operações da empresa, e não somente as mais relevantes.
“Sob este olhar cirúrgico é
possível identificar erros e,
tão importante quanto, evitar que novos aconteçam”,
conclui.

para o consumidor parar de
vez de usar sacola plástica e
levar sua própria sacola de
casa”.
O objetivo final é excluir
a sacola plástica do meio
ambiente no médio e longo
prazos. Os supermercados
têm um papel importante nisso, na parte de conscientização de seus clientes.
Keila ressaltou, por outro
lado, que isso depende também de uma nova lei, que é
competência dos legisladores e do governo. “Os supermercados estão abertos
e à disposição para abraçar
uma lei mais severa a respeito das sacolas, inclusive
visando sua extinção total”,
garantiu.
Desde 26 de junho de
2019, os supermercados de
grande porte disponibilizam apenas as novas sacolas, produzidas com mais de
51% de fontes renováveis,
a preço de custo, sem lucro
para os lojistas.

Higiene
pessoal
cresce 5,7%
A ampliação da abertura do
comércio na maior parte das
cidades brasileiras, especialmente em abril, contribuiu
para uma boa performance
do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
no primeiro quadrimestre de
2021. De acordo com o Painel de Dados de Mercado
da Associação Brasileira das
Indústrias de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos
(Abihpec), o setor teve alta de
5,7% em vendas ex-factory
(líquido de impostos sobre
vendas), em relação ao mesmo período do ano anterior.
Além disso, apesar da economia do Brasil estar melhorando, dado o crescimento
do Produto Interno Bruno,
de 1,2% no primeiro trimestre deste ano, o desemprego,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), chegou ao patamar
de 14,7% em março. Esse
quadro negativo reforça o cuidado da população com o aumento dos gastos em muitos
bens e serviços.
O segmento de perfumaria foi o que apresentou a
melhor performance, atingindo alta de 22% em vendas ex-factory no primeiro
quadrimestre, quando comparado com o mesmo período de 2020.
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Brasil tem 3 milhões de investidores em criptomoedas
Diferenças entre dois fundos recém-lançados na B3

E

m 2019, estimativa
realizada pela ABCripto (https://
w w w. a b c r i p t o. c o m . b r )
apontava que o Brasil reunia
cerca de 2 milhões de investidores em criptomoedas.
“Estimo que em 2021 esteja
com algo em torno de 3 milhões de investidores”, disse
Tasso Lago, especialista em
criptomoedas e fundador
da Financial Move, em entrevista no último dia 15 de
junho ao Monitor Mercantil.
Depois da estreia em
abril da primeira ETF
((Exchange-Traded Fund)
de criptomoedas na B3,
o HASH11, no último dia
24, foi a vez do ETF QBTC11, o primeiro fundo
de índice da América Latina com operação total-

mente em bitcoin. O ETF
é um fundo de investimento negociado na Bolsa
de Valores como se fosse
uma ação.
Lago explica que o mercado de criptomoedas
segue em expansão e a
abertura de novos ETF’s
especializados nas principais moedas digitais é uma
prova deste cenário. Ele
diz que ambos os ETF’s
são oportunidades para as
pessoas que estão começando a investir no mercado de moedas digitais e
que gostam de praticidade, com menos riscos nas
operações. “O HASH11
é atualmente o segundo
maior ETF em captação
na bolsa de valores e isso
por si só reforça que tem
muita gente querendo sa-

ber sobre esta modalidade
de investimentos em bitcoin”, revela Tasso.
Importante analisar
O especialista ressalta
que qualquer investimento
que se faça, é preciso analisar as características que
cada um possui. “Para o
HASH11, a diferença é que
tem o índice NCI (Nasdaq
Crypto Index) e ele atualmente é composto por Bitcoin, Etherium, Litecoin,
Chainlink, Bitcoin Cash,
Stellar Lumens, Filecoin e
Uniswap, ou seja, há uma
pulverização dos criptoativos”.
O QBTC11 é composto
exclusivamente por bitcoin,
sem chances de pulverizar
seus investimentos em ou-

tras moedas digitais. É interessante para o investidor
que não tem muito conhecimento neste mercado e
não quer se preocupar em
comprar bitcoin em outras
corretoras e armazenar.
Escolha
Sobre a melhor escolha
entre os dois EFT’s, o especialista reforça sua visão.
“O lado positivo do QBTC11 é a facilidade que o
investidor tem ao entrar em
uma corretora tradicional e
investir diretamente em bitcoin. Em contrapartida, há
um alto preço sob as taxas e
a ausência na diversificação
das moedas digitais”.
“Eu prefiro o HASH11,
pois o investidor tem uma
maior diversificação em seu

Tasso Lago: ‘O HASH11 é atualmente
o segundo maior ETF em captação’

portfólio e este índice é trocado de três em três meses,
ou seja, é um índice passivo.
Ele faz a sua composição

e daqui a três meses ele renova e tem uma estratégia
mais diversificada”, finaliza
Tasso Lago.

der equality: Desde 2017, a
B3 promove um toque de
campainha com o objetivo
de conscientizar a sociedade sobre empoderamento
econômico feminino e as
oportunidades para o setor privado ao promover a
equidade de gênero e o desenvolvimento sustentável.
A ação, coordenada pela
Sustainable Stock Exchanges (SSE), reúne a cada ano
cerca de 100 bolsas em todo
o mundo.
Be Together: Iniciativa
que visa reunir mulheres
do mercado financeiro, representando clientes da
B3, que tem por objetivo o
aprendizado mútuo e a troca de boas práticas nas empresas para promover a presença feminina no mercado
financeiro e contribuir para
um ambiente mais justo, diverso, igualitário e atrativo
para as mulheres.
Programa Diversidade
em Conselho: Criado em
2014, tem como foco favorecer a exposição das
mulheres ao ecossistema de
conselhos de administração,

conselhos fiscais e comitês
de organizações públicas,
privadas ou do terceiro setor, por meio de troca de
experiências, aprendizado e
fortalecimento de network
com apoio de profissionais
experientes na atuação em
conselhos, que atuam como mentores. Trata-se de
uma iniciativa conjunta da
B3, Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
(IBGC), International Finance Corporation (IFC)
e Spencer Stuart e WomenCorporateDirectors
(“WCD”).
Women’s Empowerment
Principles (WEPs): Iniciativa que auxilia o setor privado a promover igualdade
de gênero no ambiente de
trabalho, no mercado e na
comunidade, realizada em
conjunto pela ONU Mulheres e Pacto Global. A B3 se
tornou signatária em 2017,
a fim de estimular outras
empresas listadas a assumirem essa agenda. Com isso,
tornou-se a primeira bolsa
signatária das Américas e a
sexta do mundo.

As mulheres preferem a B3 para trabalhar
Bolsa de valores paulista promove a equidade de gênero
A consultoria Global
Great Place to Work (GPTW) avaliou a B3 como
uma das melhores empresas para mulheres trabalharem. Estudo realizado pela
consultoria selecionou 70
empresas que promovem
a equidade de gênero. No
Brasil, estudos apontam que
10% dos cargos na diretoria
executiva das empresas são
ocupados por mulheres, índice inferior à média mundial, que é de 16%.
O estudo, divulgado nesta sexta-feira pela bolsa de
valores paulista, foi realizado a partir de questionários que avaliaram as boas
práticas das empresas em
quesitos como políticas de
contratação, combate à discriminação, exigências para
que fornecedores e terceiros sigam os mesmos princípios, desenvolvimento de
equidade de oportunidades,
líderes capacitados para a
diversidade, entre outros.
Neste ano, 641 empresas se inscreveram para o
estudo. Em sua 5ª edição,
o ranking GPTW Mulher

selecionou
organizações
que se destacam pelas práticas de RH voltadas para a
promoção da equidade de
gênero. Rebeca Andreosi,
superintendente de Desenvolvimento, Carreira e D&I
da B3, comenta que essa é
uma e conquista e reflete
o esforço da empresa em
promover a equidade de
gênero, livre de assédio e
discriminação, para todas as
pessoas.
“Em 2020, a B3 definiu
como meta organizacional
o avanço na agenda de Diversidade e Inclusão, garantindo um ambiente seguro,
com oportunidades reais de
desenvolvimento e focando
também no aumento da representatividade interna de
públicos específicos, inclusive de mulheres. Aumentar
e manter a representatividade feminina em empresas
do setor financeiro ainda é
um desafio e obter o reconhecimento da GPTW nos
mostra que estamos no caminho certo”, diz Andreosi.
A B3 conta com uma série de iniciativas voltadas

para equidade de gênero na
empresa e também assume
o papel de indutora de boas
práticas para o mercado, com
iniciativas que estimulam e
fomentam as pautas de diversidade e inclusão junto aos
clientes e parceiros.
Iniciativas em curso:
Mulheres em T I- Iniciativa que tem como foco aumentar a representatividade
de mulheres nas carreiras
de tecnologia, formando jovens meninas em linguagens
de programação, desenvolvendo as mulheres que já
estão na B3 e buscando novas formas de se relacionar
e atrair esse público. A realização do primeiro hackathon interno da organização com essa problemática,
em 2020, reuniu homens e
mulheres da organização
que, divididos em times, se
dedicaram a uma semana de
estudo, discussão e prototipação de soluções viáveis.
Além disso, via B3 Social
oferecem 300 bolsas de estudo focadas no desenvol-

vimento de linguagens de
programação para jovens,
por meio de parcerias com
a PrograMaria, Reprograma
e Generation Brasil.
Práticas Internas - Em
2020 revisamos todas as
práticas internas de Pessoas
para garantir a equidade e a
inclusão em todos eles. Temos um olhar específico e
recorrente para garantir que
o recrutamento, desenvolvimento e reconhecimento dos profissionais está
considerando as premissas
de diversidade e inclusão.
Especificamente no âmbito de promoção e méritos,
implementamos em 2019
uma visão demográfica nos
ciclos, explicitando para os
gestores tomadores de decisão o volume de pessoas reconhecidas com mérito ou
promovidas de cada gênero. Dessa forma, tem sido
possível ter um olhar mais
assertivo sobre essa prática
e gerado mais discussões
internas sobre o desenvolvimento de carreira das mulheres.
Ring The Bell for gen-

COPACABANA MAR HOTEL S.A.
CNPJ/MF nº 28.585.602/0001-77

RELATÓRIO DA DIRETORIA. Srs. Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2020. A Diretoria.
Balanço Patrimonial em 31/12/2020
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2020
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019 Receita Operacional Bruta
52.026,20
233.788,24
Ativo
- 8.553.418,04 Passivo
- 8.553.418,04 Receita com Vendas
1.264.866,38 3.171.340,83
Circulante
131.755,71 131.755,71 Circulante: Impostos e Contribuições a Recolher
115.869,15 Receita com Serviços
1.316.892,58 3.405.129,07
Caixa
990,00
- Empréstimos
707.978,26 Soma da Receita Bruta
(100.462,07) (244.336,90)
Bancos C/Movimento
530,85
1.520,85 Patrimônio Liquido
7.729.570,63
- Deduções de Vendas
1.216.430,51 3.160.792,17
Imostos Antecipados
115.869,15
- Capital Social
11.550.000,00
- Receita Operacional Líquida
(1.733.311,67) (2.935.825,22)
Estoques
14.365,71 130.234,86 Reserva de Capital
98,45
- Despesas Operacionais
(516.881,16) 224.966,95
Permanente
- 8.553.418,04 Prejuízos Acumulados
(3.820.527,82) 7.729.570,63 Lucro Bruto
Despesas Tributárias
(191.097,10) (213.168,36)
Bens Imóveis: Terreno
1.173.012,97
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2020
(5.004,90)
(9.197,20)
Construção
1.243.787,98
- Das Atividades Operacionais
31/12/2020
31/12/2019 Depesas Financeiras
(712.983,16)
2.601,39
Reavaliação
7.171.696,13 9.588.497,08 Ingressos: Clientes
1.316.892,58 3.405.129,07 Lucro Líquido do Exercício
Bens Móveis: Móveis e Utensílios
397.139,76
- Pagamentos: Despesas Gerais
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2020
(299.338,53) (1.909.146,95)
Telefone
25.838,84
- Deduções de Vendas
31/12/2020
31/12/2019
(100.462,07) (244.336,90)
Rouparia
17.511,28 440.489,88 Salários e Encargos
(3.109.613,43) 3.107.012,04
(719.999,98) (1.025.353,53) Saldo no Início do Exercício
Depreciações Acumuladas
- (1.607.324,63) Despesas Tributárias
(712.983,16)
2.601,39
(191.097,10) (213.168,36) Resultado do Exercício
2.068,77
Nota Explicativa das Demonstrações Financeiras
Despesas Financeiras
(5.004,90)
(9.197,20) Ajuste perériodo anterior
(3.820.527,82) 3.109.613,43
1. Resumo das Principais Prátacas Contábeis: As demonstrações Financeiras Saldo de Caixa Em 31/12/2020
990,00
3.926,13 Saldo no Fim do Exercício
foram elabo- boradas e são apresentadas em coformidade com a Lei 6.404/76. e) Não há ônus sobre os bens do ativo, nem garantias prestadas a terceiros; h) Não há opções de compra de ações outorgadas exercidas no exercício;
a) Classificação como circulante obedece a duração do exercício social; b) Os f) Não há obrigaçoes de longo prazo; g) As ações da Cia são em número de i) Não foi feito nenhum ajuste em exercício anterior, nem há eventos que possa
estoques de alimentos e bebidas e materiais de consumo foram avaliados pelo 5.000.000, do valor nominal de 2,31 cada em 31/12/20, todas nominativas; vir a ter efeitos relevante sobre os resultados futuros.
seu preço médio; c) Não foram constituídas provisões de qualquer espécie;
Aloysio Maria Teixeira Filho - Presidente - CPF 008.115.997-87
Jorge Souza de Azevedo - Contador - CPF 351.537.927-49 / CRC-RJ 045881/0
d) Não há investimento em outas sociedades, nem foi reavaliado o ativo;
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ANP: 80º Leilão de Biodiesel negocia 1,10 bilhões de litros
Volume comercializado foi oriundo de produtores detentores do Selo Biocombustível Social

N

esta sexta-feira,
o Leilão de Biodiesel da Agência Nacional de Petróleo e
Gás Natural (ANP), o 80º,
arrematou 1.102.242.000
litros de biodiesel (aproximadamente1,10 bilhão de
litros) para atendimento,
pelos agentes econômicos,
da mistura obrigatória do
produto ao diesel de origem fóssil. Os Leilões de
Biodiesel destinam-se a
atender a implementação
do cronograma de evolução da adição obrigatória
de biodiesel ao óleo diesel
vendido ao consumidor fi-

nal, informou a ANP.
Não houve arremates para mistura voluntária. Todo
o volume comercializado
foi oriundo de produtores
detentores do Selo Biocombustível Social. O preço
médio de negociação foi de
R$ 5,485 por litro, sem considerar a margem da adquirente (Petrobras), e o valor
total negociado atingiu o
patamar de R$ 6,05 bilhões,
refletindo um deságio médio de 30,6% quando comparado com a média ponderada dos “Preços Máximos
de Referência” regionais
(R$ 7,907 por litro).

Petrobras ultrapassa
R$ 6 bilhões em
recursos recuperados
A Petrobras recebeu nesta sexta-feira a quantia de
R$ 271,1 milhões referente
ao acordo de leniência celebrado pela Technip Brasil
e Flexibras (empresas do
Grupo Technip). Assim, o
total de recursos devolvidos para a companhia em
decorrência de acordos de
colaboração, leniência e
repatriações ultrapassou o
montante de R$ 6 bilhões.
Somente este ano, mais de
R$ 1 bilhão foi recuperado
pela estatal.
O acordo de leniência foi
firmado com a atuação conjunta entre o Ministério Público Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU),
a Advocacia-Geral da União
(AGU) e o Departamento
de Justiça norte-americano
(DoJ). A Petrobras já havia
recebido as duas primeiras

parcelas do acordo, em julho de 2019 e em junho de
2020, que somaram cerca
de R$ 578,3 milhões.
“Esses ressarcimentos
decorrem da condição de
vítima da Petrobras nos crimes investigados no âmbito da Operação Lava Jato.
A companhia reafirma seu
compromisso de adotar as
medidas cabíveis, em busca
do adequado ressarcimento
dos prejuízos decorrentes
que lhe foram causados”,
disse a estatal.
A Petrobras atua como
coautora do Ministério Público Federal e da União em
21 ações de improbidade
administrativa em andamento, além de ser assistente de acusação em 79 ações
penais relacionadas a atos
ilícitos investigados pela
Operação Lava Jato.

BC divulga dados
agregados de
cooperativas de crédito
O Banco Central do Brasil divulgou o Panorama do
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC)
referente à data-base de dezembro de 2020. Publicado
anualmente, o panorama
traz uma análise da evolução do segmento cooperativo nos últimos anos, com
ênfase em 2020. Os dados
foram apresentados à imprensa nesta sexta-feira.
Apesar da pandemia de
Covid-19, o SNCC diz que
manteve sua trajetória de
crescimento em 2020. A
quantidade de unidades de
atendimento cresceu 5,7%
e a base de cooperados aumentou 9,4%, alcançando
11,9 milhões de associados.
Os ativos totais cresceram
35,8%, principalmente pe-

la expansão da carteira de
crédito, e com destaque
para as operações com micro e pequenas empresas e
para os produtores rurais.
Os ativos problemáticos
reduziram-se significativamente e o nível de provisões
demostra ser suficiente para
suportar as perdas esperadas na carteira de crédito. O
crescimento das despesas
administrativas em ritmo
inferior ao dos ativos e o aumento das receitas de serviços contribuíram para amenizar o impacto da queda na
rentabilidade dos ativos de
intermediação financeira.
A capitalização agregada
das cooperativas de crédito
singulares continuou confortável em relação aos limites regulamentares.

Etapas
A etapa de apresentação
das ofertas para atendimento à mistura obrigatória ocorreu em 7 de junho,
com 43 produtores disponibilizando um volume total
de 1.457.780.000 litros de
biodiesel.
Em continuidade ao
processo do Leilão de Biodiesel, na primeira etapa de
seleção de ofertas, realizada no dia 8/6/2021, foram
arrematados 57.696.000
litros de biodiesel, volume esse oriundo exclusivamente de produtores de

pequeno porte detentores de Selo Biocombustível Social, representando
38,8% do volume ofertado por esses produtores e
4,0% do total ofertado no
Leilão.
Na segunda etapa de
seleção de ofertas, realizada nos dias 9 e 10 de
junho, foram arrematados 917.683.000 litros de
biodiesel oriundos exclusivamente de produtores detentores de Selo
Biocombustível
Social,
representando 63,0% do
volume total ofertado no
Leilão. Na terceira etapa de

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Liquidação.
CIA ABERTA. CNPJ 05.495.546/0001-84. NIRE: 33300271406.
Ata da Reunião do Conselho de Adm. 1. Data, hora e local. Às 18h30 do dia
03/05/2021, de forma exclusivamente virtual, via plataforma Teams. 2. Presença.
Participaram virtualmente da reunião os conselheiros Arthur Prado Silva, Isaac
Berensztejn, Wagner de Sousa Nascimento e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. 3.
Mesa. Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Arthur Prado Silva,
que escolheu a Sra. Marcelle Vasconcellos para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia.
(i) Deliberar sobre o encaminhamento à AGE da proposta de realização da 2ª
antecipação de partilha no valor de R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões);
(ii) Deliberar sobre a convocação da referida AGE para o dia 21/05/2021; e,
(iii) Definição da remuneração mensal do Conselho de Adm. 5. Deliberações
tomadas por unanimidade. Após a análise e discussão do material apresentado
pelo Liquidante, os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas,
conforme abaixo: 5.1 Considerando o desconhecimento, na presente data, da
existência de débitos pendentes da Cia, bem como a existência de recursos
financeiros disponíveis na Cia superiores as possíveis obrigações financeiras
que a Cia ainda possa ter até a finalização de seu processo de liquidação,
verificados por meio da análise das Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício de 2020, assim como do balancete de março de 2021, aprovar o
encaminhamento à AGE da Proposta de realização da 2ª partilha antecipada
do ativo no valor de R$65.000.000,00, a ser paga em moeda nacional corrente
aos acionistas a partir de 24/05/2021 diretamente pela Cia. 5.2 Aprovar a
convocação da AGE para o dia 21/05/2021 para deliberar sobre a 2ª partilha
antecipada de ativo, nos termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76. 5.3 Aprovar
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como remuneração bruta mensal devida
a cada membro do Conselho de Adm, tendo em vista a fixação, na AGOE de
26/04/2021, do montante global anual da remuneração do Conselho de Adm
em até R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). 6.Encerramento. Nada
mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a
presente ata no livro próprio. RJ, 03/05/2021. (ass.) Presidente: Arthur Prado
Silva; Secretária:Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Arthur Prado Silva, Gilmar
Dalilo Cezar Wanderley, Isaac Berensztejn e Wagner de Sousa Nascimento. A
presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. Arquivado na Jucerja sob
nº 00004090684 em 23/06/2021 – Bernardo Feijo Berwanger – Secretário Geral.
AUSTRAL SEGURADORA S.A.
CNPJ/MF Nº 11.521.976/0001-26 / NIRE 33.3.0029234-9
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos
30/03/2021, às 11h:00, na sede da Austral Seguradora S.A. (“Companhia”),
localizada na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP:
22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da acionista representando 100% do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas
da Companhia, observado o disposto no § 4º do Art. 124 da Lei 6.404/76,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do Art. 8º
do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Carlos Frederico
da Costa Leite Ferreira; e Secretário: Rodolfo Arashiro Rodriguez. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) lavratura
da ata na forma de sumário; (ii) a eleição do Sr. Gabriel Felzenszwalb para
o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia;(iii) a reeleição dos Srs. Bruno Augusto Sacchi Zaremba e Antonio Alberto Gouvea
Vieira Filho, como membros do Conselho de Administração da Companhia;
(iv) a ratificação da composição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente
Assembleia Geral. 5. Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas
e aprovadas, sem quaisquer restrições, pela única acionista da Companhia:
(I) A lavratura da ata em forma de sumário. A acionista aprovou a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme § 1º do Art. 130 da
Lei das Sociedades por Ações. (II) A eleição do Sr. Gabriel Felzenszwalb
para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.
Resolve a acionista aprovar, considerando a autorização concedida pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, conforme Carta Homologatória Eletrônica nº 21/2021/CGRAJ/DIR1/SUSEP de 17/02/2021, e em
observância ao prazo estabelecido no Parágrafo Quinto do art. 1º do Anexo
II da Resolução nº 330/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados
- CNSP, a eleição do Sr. Gabriel Felzenszwalb, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº 11.883.694-9, IFP/RJ, CPF/ME nº 081.208.657-07, com endereço comercial na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP
22.431-002, para compor o Conselho de Administração da Companhia, com
mandato de 3 anos a contar da presente data, isto é, até 30/03/2024. (III) A
reeleição dos Srs. Bruno Augusto Sacchi Zaremba e Antonio Alberto
Gouvea Vieira Filho para os cargos de membro do Conselho de Administração da Companhia. Resolve a acionista aprovar a reeleição dos Srs.
(a) Bruno Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI
nº 08.423.755-1, IFP/RJ, CPF/MF nº 034.032.377-96; e (b) Antonio Alberto
Gouvea Vieira Filho, brasileiro, casado, economista, CI nº 11.568.592-7,
IFP/RJ, CPF/MF nº 056.577.087-09, ambos com endereço comercial na Av.
Bartolomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 3 anos
a contar da presente data, isto é, até 30/03/2024. Os Srs. Gabriel Felzenszwalb, Bruno Augusto Sacchi Zaremba e Antônio Alberto Gouvea Vieira
Filho ora eleitos, que assinarão os Termos de Posse a serem lavrados em livro próprio, declaram, sob as penas da lei, que atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução CNSP nº 330/15, e que não estão impedidos por lei
especial, nem condenados ou se encontram sob efeitos da condenação, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade, de acordo com o Art. 147 da Lei das S.A. (IV) A
ratificação da composição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Em razão dos itens acima, a acionista decidiu ratificar
a Composição do Conselho de Administração da Companhia, todos com
mandato até 30/03/2024, que será composto por: (a) Bruno Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI nº 08.423.755-1, IFP/
RJ, CPF/MF nº 034.032.377-96, com endereço comercial na Av. Bartolomeu
Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002; (b) Antonio Alberto
Gouvea Vieira Filho, brasileiro, casado, economista, CI nº 11.568.592-7,
IFP/RJ, CPF/MF nº 056.577.087-09, com endereço comercial na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002; e (c) Gabriel
Felzenszwalb, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº 11.883.694-9, IFP/RJ,
CPF/ME nº 081.208.657-07, com endereço comercial na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002. (V) A autorização para
os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação
das deliberações tomadas na presente Assembleia Geral. A acionista
concede autorização para que os administradores pratiquem todos os atos
necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia Geral.
6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: Sr.
Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira- Presidente e Sr. Rodolfo Arashiro
Rodriguez - Secretário. Acionista Presente: Austral Participações II S.A.,
neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. Certifico que a
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ/RJ, 30/03/2021.
Mesa: Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira - Presidente; Rodolfo
Arashiro Rodriguez - Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4078847
em 07/06/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

seleção de ofertas, realizada em 11 de junho foram
arrematados 126.863.000
litros de biodiesel de produtores detentores ou não
de Selo Biocombustível
Social, representando em
torno de 8,7% do total
ofertado no leilão.
Ofertas
O processo de apresentação de ofertas de biodiesel pelas usinas e de seleção pelos distribuidores
para mistura voluntária
ocorreu no dia 15/6/2021.
Foram
disponibilizados

25.000.000 litros, sendo
100% de produtores detentores do Selo Biocombustível Social, volume
este que representou 7,0%
do saldo total de oferta
não vendida para fins de
adição obrigatória. Nessa
etapa não houve nenhuma
negociação efetivada.
O 80º Leilão (L80) visa
a garantir o abastecimento
de biodiesel no mercado
nacional durante o período
de 1º de julho a 31 de agosto de 2021, conforme os
critérios estabelecidos no
Edital de Leilão Público nº
003/21-ANP.

VALE ENERGIA S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF Nº 02.207.392/0001-90 - NIRE: 33.3.0016641-6
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 21 DE MAIO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de maio de 2021, às 10:00 horas,
foram realizadas as assembleias gerais ordinária e extraordinária (“AGO/
AGE”) da Vale Energia S.A. (“Companhia”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, nos termos do
artigo 121, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76. 2. Convocação, Presença e
Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, nos temos do artigo
124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença, por conferência eletrônica, da totalidade das acionistas da Companhia, conforme registros e assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, sendo a
acionista Vale S.A. (“Vale”), neste ato representada por sua procuradora, Sra.
Larissa de Souza Lima, e sua controlada Docepar S.A. (“Docepar”), representada por seu Diretor-Presidente, João Marcelo de Moura e Cunha, e por
seu Diretor Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, que cumprem orientação
de voto proferida pelo Diretor de Controladoria e Gerente Executivo de Energia Elétrica, respectivamente, Sr. Murilo Muller e Ricardo Batista Mendes,
conforme Decisão de Aprovação de Contas (“DAC”) nº 013 de 07/05/2021;
pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Alexandre Gomes Pereira, Marcello
Magistrini Spinelli, Luciano Siani Pires, e Luiz Eduardo Fróes do Amaral Osorio, conforme Decisão da Diretoria Executiva (“DDE”) nº 068, de 29/03/2021
e Decisões de Diretores Executivos em Conjunto (“DECs”) nºs 089, de
19/04/2021 e 116, de 21/05/2021. Presente, ainda, o Diretor Presidente da
Companhia, Sr. Ricardo Batista Mendes, nos termos e para os fins do artigo
134, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, tendo sido dispensada a presença do
Auditor Independente, na forma do parágrafo 2º, do artigo 134 da Lei nº
6.404/76. Verificado, portanto, quorum suficiente para a instalação destas
Assembleias Gerais e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. 3.
Mesa: Sr. Ricardo Batista Mendes – Presidente; e Sra. Larissa de Souza
Lima – Secretária. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e, se for o caso, aprovar: (i) Em Assembleia Ordinária: (a) O Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras (BRGAAP) da Companhia, acompanhadas do
Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) a destinação do resultado do exercício
social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2020; (c) a reeleição/
eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (d) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2021; (ii) Em
Assembleia Geral Extraordinária: (a) o aumento de capital da Companhia.
5. Leitura de Documentos: Foi dispensada a leitura do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020, uma vez que referidos documentos são de conhecimento de todos os presentes, encontrando-se arquivados na sede da Companhia. 6. Deliberações Aprovadas: Instalada as assembleias gerais na
forma digital, por meio de conferência eletrônica, foram deliberadas e aprovadas as seguintes matérias, pelas acionistas, sem quaisquer ressalvas. 6.1 A
lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com
o disposto no artigo 130, parágrafo 1º, Lei nº 6.404/76. 6.2 Em Assembleia
Geral Ordinária: 6.2.1 O Relatório de Administração e as Demonstrações
Financeiras (BRGAAP) da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020; 6.2.2 A destinação do prejuízo apurado pela Companhia
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 no valor de
R$161.644.459,24 (cento e sessenta e um milhões, seiscentos e quarenta e
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos)
para a conta de Prejuízos Acumulados, que passará a deter o saldo de
R$1.222.469.659,52 (um bilhão, duzentos e vinte e dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e
dois centavos); 6.2.3 A assembleia tomou conhecimento da renúncia do Sr.
Glauco Vinicius de Oliveira Gonçalves, a quem foram consignados votos de
agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à Companhia; 6.2.4 A
reeleição/eleição dos diretores da Companhia da seguinte forma: (i) reeleição dos Srs. Ricardo Batista Mendes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 6.019.041, expedida pela SSP/MG, inscrito
no CPF/ME sob o nº 026.901.886-78, com endereço comercial na Av. Dr.
Marco Paulo Simon Jardim, nº 3580, Prédio 4, 2º andar, na cidade de Nova
Lima, estado de Minas Gerais, CEP 34.006-270, para o cargo de Diretor-Presidente; Alexandre Gomes Pereira, brasileiro, casado, matemático,
portador da carteira de identidade nº 321.0064, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.732.957-42, com endereço comercial na Praia
de Botafogo, nº 186, 19º andar, Torre Oscar Niemeyer, Botafogo, cidade do
Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, para o cargo de
Diretor; e (ii) eleição da Sra. Juliana Martins das Chagas Pires, brasileira,
engenheira, casada, carteira de identidade MG nº 11.304.722, inscrita no
CPF/ME sob o nº 050.858.286-58, com endereço comercial na Av. Dr. Marco
Paulo Simon Jardim, 3580, Mina de Águas Claras, Prédio 4, 2º andar, cidade
de Nova Lima, estado de MG, CEP 34.006-270, para o cargo de Diretora, em
substituição ao Sr. Glauco Vinicius de Oliveira Gonçalves que renunciou ao
referido cargo em 28 de abril de 2021. 6.2.5 Os Diretores ora reeleitos e a
Diretora eleita cumprirão prazo de mandato de três anos, tal seja, de 21 de
maio de 2021 até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de
2024, e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrado em livro próprio, momento em que declararão estar totalmente
desimpedidos para o exercício das suas funções, nos termos do artigo 147 da
Lei nº 6.404/76. 6.2.6 a fixação da remuneração global anual dos administradores para o ano de 2021, no montante total de R$39.600,00 (trinta e nove
mil e seiscentos reais) a ser distribuído igualmente entre os diretores; 6.3 Em
Assembleia Geral Extraordinária: 6.3.1 O aumento de capital da Companhia no montante de R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), passando o
referido capital social de R$ 616.960.000,00 (seiscentos e dezesseis milhões, novecentos e sessenta mil reais), totalmente integralizado, para R$
696.960.000,00 (seiscentos e noventa e seis milhões, novecentos e sessenta
mil reais), mediante a emissão de 8.000.000.000 (oito bilhões) de novas
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de
R$0,01 (um centavo) cada, fixado com base no critério disposto no artigo
170, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 6.404/76. As ações ora emitidas são totalmente subscritas pela acionista Vale e por ela integralizadas mediante a capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”),
efetuados entre a Companhia e a referida acionista Vale no período de 16 de
novembro de 2020 e 08 de março de 2021, no valor total de R$ 80.000.000,00
(oitenta milhões de reais), conforme Boletim de Subscrição, o qual foi lido e
aprovado nesta Assembleia Geral e passa a integrar a presente ata como seu
Anexo I; 6.3.2 Foi registrada a expressa renúncia da acionista Docepar S.A.
ao seu direito de preferência na subscrição das novas ações; 6.3.3 Tendo em
vista a deliberação do item 6.3.1 acima, foi aprovada a alteração do artigo 5º
do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - O capital social é de R$ 696.960.000,00 (seiscentos e noventa e seis milhões, novecentos e sessenta mil reais), totalmente subscrito
e integralizado em moeda corrente nacional, representado por 8.616.060.000
(oito bilhões, seiscentos e dezesseis milhões e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas, todas nominativas e sem valor nominal. 7. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a solicitou, declarou encerrados os trabalhos e suspendeu estas Assembleias Gerais pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada
conforme, aprovada na íntegra e assinada por todos os presentes. Rio de
Janeiro, RJ, 21 de maio de 2021. Assinaturas: Mesa: Ricardo Batista Mendes - Presidente, Assinado digitalmente; Larissa de Souza Lima - Secretária, Assinado digitalmente. Acionistas: Vale S.A. p.p. Larissa de Souza Lima,
Assinado digitalmente; Docepar S.A.: João Marcelo de Moura Cunha Diretor-Presidente, Assinado digitalmente; Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor, Assinado digitalmente. JUCERJA em 23/06/21 sob o nº 4090404.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ 13.091.720/0001-51
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020
da Econit Engenharia Ambiental S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de
serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Niterói, 19 de abril de 2021. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Nota 31.12.2020 31.12.2019
Ativo
Nota 31.12.2020 31.12.2019 Passivo
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
Circulante
Circulante
Fornecedores .............................................. 7
4.909
2.676
Nota 31.12.2020 31.12.2019
Caixa e equivalentes de caixa .................... 4
2.664
2.741
Obrigações fiscais .......................................
162
651 Receita operacional líquida .......................... 11
87.280
80.768
Estoque .......................................................
222
258
Salários e encargos sociais ........................ 8
4.707
4.139 Custos dos serviços prestados..................... 12
(84.067)
(75.677)
Outras contas a pagar .................................
29
16 Lucro Bruto .................................................
3.213
5.091
Impostos a compensar ................................ 5
5.652
4.481
9.807
7.482
Despesas (receitas) operacionais:
Outras contas a receber ..............................
40
443 Não Circulante
Despesas administrativas ........................... 13
(1.742)
(845)
Provisão para contingências ....................... 9
144
222
Despesas tributárias ...................................
(61)
(55)
8.578
7.923
144
222
Outras .........................................................
336
214
Não Circulante
Patrimônio Líquido
10
(1.467)
(686)
Capital social ..............................................
8.161
8.161 Resultado financeiro
Imobilizado .................................................. 6
9.958
9.985
14
Reservas de lucros ....................................
424
2.043
Receitas financeiras ....................................
211
389
9.958
9.985
8.585
10.204
Despesas financeiras ..................................
(1.538)
(1.401)
Total do Ativo ..............................................
18.536
17.908 Total do Passivo e Patrimônio líquido......
18.536
17.908
(1.327)
(1.012)
Resultado antes do imposto de renda
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
e contribuição social ................................
419
3.393
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Imposto de renda e contribuição social
(Em milhares de reais)
sobre o lucro
15
Contribuição social ......................................
(33)
(654)
Reservas de lucros
Lucros ou
Imposto de renda ........................................
(64)
(250)
Capital Reserva
Reserva de
prejuízos
322
2.489
social
legal retenção de lucros
Total acumulados
Total Lucro líquido do exercício .........................
Lucro líquido do exercício por ação do
Saldos em 1º de janeiro de 2019 ...........................................
8.161
(446)
7.715
capital social ..............................................
0,04
0,30
Lucro líquido do exercício.........................................................
2.489
2.489
Constituição da reserva legal ...................................................
102
102
(102)
As notas explicativas da administração
Transferência para reserva de lucro .........................................
1.941
1.941
(1.941)
são parte integrante das demonstrações contábeis.
Saldos em 31 de dezembro de 2019 .....................................
8.161
102
1.941
2.043
10.204
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Lucro líquido do exercício.........................................................
322
322
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Constituição da reserva legal ...................................................
16
16
(16)
(Em milhares de reais)
Transferência para reserva de lucro .........................................
306
306
(306)
31.12.2020 31.12.2019
Distribuição de dividendos conf. AGO de 28/07/2020 ..............
(1.941)
(1.941)
(1.941)
322
2.489
Saldos em 31 de dezembro de 2020 .....................................
8.161
118
306
424
8.585 Lucro Líquido do Exercício ......................................
Outros Resultados Abrangentes..............................
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Resultado Abrangente Total .................................
322
2.489
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
As notas explicativas da administração
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
são parte integrante das demonstrações contábeis.
1. Contexto Operacional: 1.1. Objeto Social: A Econit Engenharia Ambiental caso de estoques acabados, o custo inclui os gastos gerais de fabricação
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
S.A. é uma sociedade anônima de capital de fechado, que iniciou as suas baseadas na capacidade normal de operação. A Companhia utiliza o método de
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
operações em 26 de agosto de 2011 e tem como objetivo específico, a custeio por absorção. Os custos diretos são apropriados mediante apontamento
(Em milhares de reais)
execução, por meio de Parceria Público-Privada na modalidade Concessão de forma objetiva, e os custos indiretos são apropriados por meio de rateio com
31.12.2020 31.12.2019
Administrativa do serviço de limpeza pública, a disposição final, em aterro base na capacidade normal de produção, incluindo gastos incorridos na Fluxo de caixa das atividades operacionais
sanitário e tratamento dos resíduos sólidos urbanos classificados, segundo a aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos Lucro líquido do exercício ......................................
322
2.489
ABNT, como sendo classe II-A e classe II-B, provenientes da limpeza urbana incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. Ajustes para reconciliar o prejuízo
do Município de Niterói. 1.2. Efeitos da pandemia da COVID-19: A Companhia d. Imobilizado: O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, líquido das
às disponibilidades:
adotou providências para que seus empreendimentos pudessem continuar depreciações registradas pelo método linear, considerando as respectivas taxas Depreciação ...........................................................
26
23
operando e manteve em andamento a totalidade dos empreendimentos. Não calculadas de acordo com a vida útil estimada, conforme descrito na Nota Provisão para contingências ..................................
(77)
9
obstante todo o esforço operacional empregado, a Companhia, também adotou Explicativa nº 6. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando Lucro líquido do exercício ajustado .........................
271
2.521
medidas para preservação de caixa, em linha com toda a legislação emanada não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Variações nos ativos e passivos:
pelos Municípios, Estados e União com relação ao enfrentamento da Pandemia Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são Aumento (diminuição) em contas a receber ..........
1
Covid-19. Entre elas podemos citar: a colocação de parte do quadro de determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor Aumento (diminuição) em impostos a recuperar ...
(1.171)
(674)
funcionários administrativos em regime de home-office, a redução percentual de contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. e. Provisões para riscos Aumento (diminuição) em estoque ........................
36
(258)
salários, a postergação de tributos e o imediato afastamento de colaboradores tributários, cíveis e trabalhistas: Provisões são constituídas para todas as Aumento (diminuição) em outros ativos .................
403
482
acima de 60 anos. A Administração da Companhia tem envidado os maiores contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma Aumento (diminuição) em fornecedores ................
2.233
(2.188)
esforços para a preservação de emprego e manutenção da renda, permanecendo saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma Aumento (diminuição) em obrigações fiscais
em contínua avaliação de medidas adicionais que possam ser implementadas estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui
a pagar .................................................................
(489)
301
a fim de garantir a saúde e segurança de seus empregados e usuários, bem a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências Aumento (diminuição) em salários e encargos
como assegurar o caixa necessário para manutenção da operação. Entendemos disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
a pagar .................................................................
568
623
que a retomada da atividade econômica, associada ao fim das restrições de ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores legais da Aumento (diminuição) em outras obrigações .........
13
(180)
movimentação e contato social, trará importante impulso aos setores de Companhia. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta Caixa proveniente das operações ..........................
1.864
628
infraestrutura e de construção, beneficiados pelos juros mais baixos e retomada alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, Fluxo de caixa das atividades de investimentos ....
dos programas de investimentos públicos e concessões. Considerando todas conclusões de inspeções fiscais, trabalhistas e previdenciárias ou exposições Aquisição de ativo imobilizado ...............................
(127)
as análises realizadas sobre os aspectos relacionados aos possíveis impactos adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Caixa líquido aplicado nas atividades
da Covid-19 em seus negócios, até o exercício findo em 31 de dezembro de Os passivos contingentes são avaliados pela Administração com o apoio dos
de investimento ....................................................
(127)
2020, a Administração concluiu que não houve efeitos materiais que afetassem assessores legais da Companhia, onde aqueles considerados como provável o Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
significativamente a sua situação patrimonial e financeira em relação as suas risco de perda e, quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com Dividendos pagos ou propostos .............................
(1.941)
demonstrações contábeis. Entretanto, o efeito financeiro e econômico para a suficiente segurança, são provisionados nas demonstrações contábeis e os de Caixa líquido aplicado nas atividades
Companhia dependerá do desfecho da crise e seus impactos macroeconômicos, perda possível, desde que relevantes, são divulgados nas notas explicativas.
de financiamento ..................................................
(1.941)
especialmente no que tange à retração na atividade econômica. A Administração f. Imposto de renda e contribuição social: As despesas de imposto de renda (Redução)/Aumento de caixa e equivalentes
continuará monitorando os efeitos da crise e os impactos nas suas operações e e contribuição social do período são calculados pelo regime de tributação do
de caixa.................................................................
(77)
501
Lucro Real. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do Demonstração do aumento no caixa
nas demonstrações contábeis.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1. Base de preparação e resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens
e equivalentes de caixa:
apresentação das demonstrações contábeis: a) Declaração de conformidade: reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. No início do exercício .............................................
2.741
2.240
As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas e estão sendo Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no No final do exercício ...............................................
2.664
2.741
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, resultado abrangente. Os encargos de imposto de renda e contribuição social (Redução)/Aumento de caixa e equivalentes
aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), em consonância são calculados com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço. A de caixa.................................................................
(77)
501
com a Lei das Sociedades por Ações, bem como as normas e procedimentos alíquota do imposto de renda é 15% com adicional de 10% sobre uma base
As notas explicativas da administração
contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC – PME superior a R$240.000,00 anuais e a alíquota da contribuição social é de 9%. A
são parte integrante das demonstrações contábeis.
(Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas). Em 19 de abril de 2021, Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia
a Diretoria da Companhia aprovou estas demonstrações contábeis e autorizou com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem
a sua divulgação. b) Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos Não existem processos classificados como possíveis para o exercício findo em
preparadas com base no custo histórico, exceto pela valorização de certos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. g. Receita de serviços: 31 de dezembro de 2020 e de 2019.
ativos financeiros (mensurados a valor justo). A preparação das demonstrações A receita do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido 10. Patrimônio líquido: a) Capital Social: O capital social subscrito em 31 de
contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de variações decorrentes de solicitações adicionais, reclamações e pagamentos dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019 é de 8.161.560 (oito milhões,
de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de de incentivos contratuais, na condição em que seja provável que elas resultem cento e sessenta e um mil, quinhentas e sessenta) ações nominativas, sem
aplicação das políticas contábeis do grupo. Aquelas áreas que requerem maior em receita e possam ser mensuradas de forma confiável. Tão logo o resultado valor nominal, sendo integralizadas 8.160.848 (oito milhões, cento e sessenta,
nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas de um contrato de prestação de serviços possa ser estimado de maneira oitocentas e quarenta e oito), restando integralizar 712 (setecentos e doze) todas
quais premissas e estimativas são significativas estão divulgadas no item (d). confiável, a receita do contrato é reconhecida no resultado na medida do estágio ações ordinárias.
% de partiCotas
Capital
c) Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis de conclusão do contrato.O estágio de conclusão é avaliado pela referência do
cipação por ação subscrito
são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. d) Uso levantamento dos trabalhos realizados. A receita compreende o valor justo da Sócios
51,50% 4.203.203 4.203.203
de estimativas e julgamentos: Ao preparar as demonstrações contábeis a contraprestação recebida ou a receber pelo contrato de prestação de serviço Vital Engenharia Ambiental S.A..............
Administração da Companhia se baseia em estimativas e premissas derivadas celebrado entre a Companhia e seus clientes. A receita é apresentada líquida SCLEL - Sociedade Comercial de
Coleta de Lixo e Equipamentos Ltda. ...
37,00% 3.019.777 3.019.777
da experiência histórica e outros fatores, incluindo expectativas de eventos dos impostos, dos abatimentos e dos descontos. h. Resultado básico por
11,50%
938.578
938.578
futuros, as quais se consideram razoáveis e relevantes. A aplicação das ação: O cálculo do resultado básico por ação é feito através da divisão do Limpatech Serviços e Construções Ltda. ..
estimativas e premissas frequentemente requer julgamentos relacionados a resultado do exercício, atribuído aos detentores de ações da Companhia, pela b) Reserva legal e distribuição de lucros e dividendos: O Estatuto prevê que
assuntos que são incertos, com relação aos resultados das operações e ao quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o dos lucros líquidos apurados nos exercícios serão destinados 5% (cinco por
valor dos ativos e passivos. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas mesmo período. i. Demonstração dos Fluxos de Caixa: As demonstrações cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do
incluem a mensuração de instrumentos financeiros, provisão para perdas em dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas capital social e 3% (três por cento) à distribuição aos acionistas como dividendo
ativos, provisão para imposto de renda e contribuição social e outras avaliações de acordo com a Seção 7 – Demonstração dos fluxos de caixa do CPC PME.
obrigatório, podendo a Assembleia Geral deliberar pela distribuição a menor. A
31.12.2020 31.12.2019 administração da Companhia foi informada pelos seus únicos dois acionistas
similares. Os resultados operacionais e posição financeira podem diferir se 4. Caixa e Equivalente de Caixa
660
536 de que estes deliberarão na Assembleia Geral Ordinária pela retenção de
as experiências e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem Bancos conta movimento ........................................
2.004
2.205 todo o lucro do exercício, de forma que a proposta da administração e estas
diferentes dos resultados reais. 2.2. Novas normas e pronunciamentos emitidos Aplicações de liquidez imediata (i) ..........................
2.664
2.741 demonstrações contábeis não contemplam distribuição de dividendos, nos
e ainda não aplicáveis: Na data de autorização destas demonstrações contábeis, Caixa e Equivalentes de Caixa líquido ................
a Companhia não adotou os CPCs novos e revisados a seguir, já emitidos e (i) As aplicações financeiras estão substancialmente concentradas em CDBs termos do art. 202, § 3º, II, da Lei 6.404/76. c) Reserva de retenção lucros: O
ainda não aplicáveis:
(Certificados de Depósitos Bancários), mantidas em instituições financeiras Estatuto prevê que após a constituição da reserva legal e da distribuição aos
Em vigor para perío- de primeira linha, com remuneração de 100% do Certificado de Depósito acionistas como dividendo obrigatório, a Assembleia Geral poderá deliberar pela
dos anuais iniciados Interbancário (CDI).
retenção de todo o lucro. d) Resultado por ação:
Norma ou interpretação Descrição
em ou após
Resultado
Quantidade
Resultado
31.12.2020 31.12.2019
5. Impostos a Compensar
Venda ou Constituição de
do Exercício
de ações
por ação
IRRF a recuperar .....................................................
774
272
Alterações no CPC 36(R3)/ Ativos entre um Investidor
322
8.161
0,04
IRPJ de anos anteriores a recuperar.......................
1.713
1.247 31.12.2020................
IFRS 10 e no CPC 18(R2)/ e sua Coligada ou “Joint
Postergada
2.489
8.161
0,30
CSLL de anos anteriores a recuperar .....................
2.247
2.234 31.12.2019................
IAS 28
Venture”
indefinidamente
CSLL retida na fonte a recuperar ............................
897
660 11. Receita operacional líquida
31.12.2020
31.12.2019
Alterações ao CPC48/IFRS
INSS retido na fonte a recuperar .............................
21
68 Receita de Serviços.................................................
98.363
91.028
9, CPC 38/IAS 39, CPC
5.652
4.481 Total de Receita Bruta ...........................................
98.363
91.028
40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 Reforma da taxa de juros de A partir de 1º de
6. Imobilizado
31.12.2020 31.12.2019 (-) ISS ......................................................................
(1.967)
(1.821)
e CPC 06/IFRS 16
referência
janeiro de 2021
a) Composição
Taxa Anual
Depre(-) PIS ......................................................................
(1.626)
(1.505)
Alterações ao CPC 27/
Imobilizado: Receitas antes A partir de 1º de
de Depreciação
Valor
Valor (-) COFINS ..............................................................
(7.490)
(6.934)
IAS 16
do uso pretendido
janeiro de 2022
ciação % Custo acumulada residual
residual Total de Impostos s/Faturamento ........................
(11.083)
(10.260)
Alterações ao CPC 15/
Referência à Estrutura
A partir de 1º de
Terrenos .....................
- 7.140
7.140
7.140 Receita Operacional Líquida ................................
87.280
80.768
IFRS 3
Conceitual
janeiro de 2022
Instalações .................
10
Alterações ao
Classificação do Passivo em A partir de 1º de
12. Custos dos serviços prestados
31.12.2020 31.12.2019
Equipamentos
de
CPC 26/IAS 1
Circulante ou Não Circulante janeiro de 2023
(9.649)
(7.508)
campo e auxiliar.......
5
140
(101)
39
52 Insumos ...................................................................
A administração da Companhia não espera que a adoção das normas listadas Veículos......................
(35.783)
(32.954)
5
48
(28)
20
27 Pessoal ....................................................................
acima tenha um impacto relevante sobre as demonstrações contábeis em Imobilizações em
Locação ...................................................................
(26.074)
(21.987)
períodos futuros.
andamento ..............
- 2.728
2.728
2.728 Serviços de terceiros ...............................................
(11.221)
(11.768)
3. Resumo das Principais Políticas Contábeis: a. Apuração do resultado: É Outras imobilizações...
10
49
(18)
31
38 Depreciações/Amortizações ....................................
(26)
(22)
apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios.
10.105
(147) 9.958
9.985 Outros ......................................................................
(1.314)
(1.438)
b. Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não derivativos: A b) Movimentação do imobilizado
(84.067)
(75.677)
Companhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na data da negociação
Equip.
Imobi13. Despesas administrativas
31.12.2020 31.12.2019
na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do
Terde
lizações
Manutenção .............................................................
(982)
(172)
instrumento. Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes
re- Campo
Veí- em anda(39)
(2)
de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são Descrição
nos e Aux. culos
mento Outros Total Comerciais...............................................................
Indedutíveis .............................................................
(21)
(20)
compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e Saldo líquido em
(700)
(651)
somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e
31.12.2018 .................... 7.140
38
2.668
35 9.881 Outras ......................................................................
(1.742)
(845)
tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar Adições ............................
24
33
60
10
127
o passivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e Baixas ..............................
31.12.2020 31.12.2019
(10)
(6)
(7)
(23) 14. Resultado financeiro líquido
equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros
Receitas Financeiras ...............................................
com vencimento original de até 90 dias a partir da data da contratação. Os quais (+) Baixas de deprec./
Sobre aplicações financeiras .................................
61
103
são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas na Amortizações. ..................
- Juros ......................................................................
160
305
gestão das obrigações de curto prazo. A Companhia possui classificados em (-) Depreciações/Amortiz. .
caixa e equivalentes de caixa saldos em conta corrente bancária e aplicações Saldo líquido em
(10)
(19)
(-) PIS e COFINS s/receitas financeiras ................
31.12.2019 .................... 7.140
52
27
2.728
38 9.985
financeiras, conforme Nota Explicativa n° 4. Empréstimos e recebíveis:
Total ........................................................................
211
389
Adições
............................
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos
(180)
(46)
- (226) Despesas Financeiras
fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. Os Baixas ..............................
Bancária .................................................................
(31)
(27)
empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado (+) Baixas de deprec./
Descontos concedidos ...........................................
(1.475)
(1.329)
180
46
226
utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução Amortizações. ..................
(32)
(35)
(13)
(7)
(7)
(27) Juros ......................................................................
do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da (-) Depreciações/Amortiz. .
taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento Saldo líquido em
(10)
Encargos s/financiamentos ....................................
dos juros seria imaterial. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros:
31.12.2020 .................... 7.140
39
20
2.728
31 9.958 Total ........................................................................
(1.538)
(1.401)
Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do 7. Fornecedores
(1.327)
(1.012)
31.12.2020 31.12.2019 Resultado Financeiro Líquido ..............................
resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final Fornecedores nacionais (i)
4.909
2.676 15. Despesas de IRPJ e CSLL: Conciliação da despesa de imposto de renda e
de cada período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são
4.909
2.676 contribuição social no resultado:
reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor
31.12.2020 31.12.2019
recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que (i) Representado basicamente por faturas em aberto de fornecedores de insumos
Lucro antes do IR e Contribuição Social .......................
419
3.393
tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de e serviços utilizados nas operações da Companhia.
31.12.2020
31.12.2019
8.
Salários
e
obrigações
sociais
caixa futuros estimados desse ativo. (ii) Passivos financeiros não derivativos:
IR e Contribuição Social às alíquotas nominais (34%) .
(142)
(1.154)
Salários
a
pagar
......................................................
1.155
1.097
A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados
2.721
2.275 Efeito do Imp. de Renda e Contribuição Social sobre:
inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros Provisão de férias e encargos .................................
Adições permanentes ...................................................
(7)
(7)
Encargos
sociais
a
recolher
....................................
831
767
(incluindo dos passivos designados pelo valor justo registrados no resultado) são
Compensação de base negativa..................................
212
4.707
4.139
reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna
53
45
uma parte nas disposições contratuais do instrumento. A Companhia classifica 9. Provisões para contingências: A Companhia é parte em processos Outros ............................................................................
(97)
(904)
os passivos financeiros não derivativos a valor justo por meio do resultado. Tais trabalhistas e não trabalhistas (cíveis e tributários) para os quais a Administração Despesa c/Imposto de Renda e Contribuição Social ...
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de entende ter constituído, com base nas informações recebidas dos seus Despesas de Contribuição Social ................................
(33)
(654)
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses assessores jurídicos e na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, Despesa de Imposto de Renda ....................................
(64)
(250)
passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos provisão para contingências em montante considerado suficiente para cobrir
(97)
(904)
juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não perdas prováveis. Em 31 de dezembro de 2020 foi constituída provisão no valor
Alíquota
efetiva
de
IR
e
Contribuição
Social
.................
23%
27%
opera com instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas políticas de R$144 (R$222 em 2019).
Provável
financeiras, a Companhia não efetua operações envolvendo instrumentos
16. Gestão de Riscos Financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas
31.12.2020 31.12.2019 de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar
financeiros que tenham caráter especulativo. c. Estoques: Os estoques são
140
152 e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para
avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzido por provisão Trabalhista ...............................................................
4
70 monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e
para perda ao valor de mercado, quando aplicável. O custo dos estoques inclui Não trabalhista ........................................................
144
222 os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de
gastos incorridos na produção, transporte e armazenagem dos estoques. No
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mercado e atividades da Companhia. As atividades da Companhia as expõem
a diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e exposição
a risco de taxa de juros. A gestão de risco da Companhia concentra-se na
imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar os potenciais
efeitos adversos no seu desempenho financeiro. A gestão de risco é pautada
pela identificação, mensuração e mitigação dos riscos mapeados para todos os
negócios da Companhia. b) Gerenciamentos de Riscos: A Companhia está
exposta: (i) a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não ter caixa

suficiente para atender suas necessidades operacionais; (ii) aos riscos de
mercado, decorrentes de variações das taxas de juros e preços; e (iii) aos riscos
de crédito, decorrentes da possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes
em aplicações financeiras e contas a receber. A gestão de riscos de liquidez,
de mercado e de crédito se dá através de mecanismos de manutenção de
caixa mínimo e acompanhamento do mercado financeiro, buscando minimizar
a exposição dos ativos e passivos, de modo a proteger a rentabilidade dos
contratos e o patrimônio.

DIRETORIA
Carlos Alberto Lima Moreira - Diretor Administrativo
Fabio de Andrade Pereira - Diretor Operacional
Diego Antunes Brito - Diretor Financeiro
CONTADOR
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Econit Engenharia
Ambiental S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em
nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Econit Engenharia
Ambiental S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000). Base para opinião
com ressalva: A Companhia registrou em janeiro de 2021 despesas de
serviços de terceiros que foram prestados no ano de 2020, no montante
aproximado de R$ 51 mil, em desacordo com o princípio contábil do regime
de competência. Sendo assim, o resultado do exercício e o patrimônio
líquido referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, estão a
maior em igual valor. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Outros assuntos - Auditoria dos valores correspondentes ao exercício
anterior: Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019, apresentados para fins de comparação, foram examinados por
outros auditores independentes que emitiram relatório datado de 25 de

março de 2020, sem modificação. Responsabilidades da administração
e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
as pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 – Contabilidade para
pequenas e médias empresas) e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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 eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos

evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais. • obtivemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre
a eficácia dos controles internos da Companhia. • avaliamos a adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração. • concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter
em continuidade operacional. • avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria
planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP 025.583/O-1

Marcio Romulo Pereira
CT CRC RJ 076774-O – 7

Everardo Maciel: imposto sobre grandes fortunas deveria ser esquecido
Por Jorge Priori

O

Monitor Mercantil publica a
quarta e última
parte da entrevista exclusiva feita com Everardo Maciel, secretário da Receita
Federal nos dois mandatos
do presidente Fernando
Henrique Cardoso (1995 a
2002). Maciel fala sobre o
problema das obrigações
acessórias, o imposto sobre
grandes fortunas e sobre a
possibilidade de se melhorar o sistema tributário brasileiro sem a necessidade de
reformá-lo.
As obrigações acessórias são importantes, mas
se transformaram num
grande problema. O que
pode ser feito para racionalizá-las?
Existem
obrigações
acessórias excessivas e
repetidas. Isso é um problema eminentemente administrativo e não precisa
de reforma constitucional
para ser resolvido. O que
é necessário é uma maior
cooperação e integração
entre as administrações
fiscais. Se existe uma informação, relativa a um
contribuinte, que está disponível para a Receita Federal e interessa ao município de São Paulo, que se
compartilhe a informação
entre os fiscos. Há previ-

são para isso no artigo 198
do Código Tributário Nacional.
Um grande esforço requer muita capacidade de
articulação e de aceitação de
diferenças para que se possa encontrar modelos que
reduzam isso. Mas repito:
esse problema é estritamente administrativo, que pode
ser resolvido pela via da administração.
Eu integrei a comissão
dos juristas para desburocratização constituída pelo
Senado Federal, presidida
pelo ministro do STJ Mauro Campbell, tendo como
relator o ministro do STF
Dias Toffoli, onde coordenei a área tributária. Nós
elaboramos proposta que
se converteu no Projeto
de Lei Complementar 408,
que se encontra no Senado
Federal desde 2016 sem ser
examinado. Ou seja, há uma
espécie de apatia para tratar
e resolver esses assuntos.
Esse problema existe,
mas a solução tem que ser
demandada pela via certa.
A administração tem que
ser compelida a tratar e resolver um problema dessa natureza. Por exemplo,
que tal estabelecer que uma
obrigação tributária acessória só possa ser instituída
por lei e respeitando o princípio da anterioridade para
vigência do ano seguinte? O
Artigo 212 do CTN diz que

Geraldo Magela/Agência Senado

a legislação tributária por
tributo deve ser consolidada anualmente. Isso nunca
foi respeitado, pois não há
sanção. Mas se eu disser
que só deve ser observada
a norma constante da consolidação do ano anterior, a
instabilidade normativa será
diminuída enormemente e
se começa a simplificar.
O que deveria ser feito
para que o imposto sobre
grandes fortunas fosse finalmente implementado?
Isso deveria ser esquecido. Esse imposto teve
alguma expressão no governo francês de François
Mitterand (1981 a 1995).
Originalmente, esse imposto foi criado com o nome
Imposto sobre as Grandes
Fortunas. Como esse nome
ficou um pouco esquisito,
ele foi mudado para Imposto da Solidariedade sobre as
Grandes Fortunas. Isso foi
nos anos 1980. Nós copiamos essa ideia, mas a França
já acabou com esse imposto
no governo de Emmanuel
Macron (desde 2017), por
ele ser muito complicado e
arrecadar quase nada.
Por conta desse imposto,
há um fato curioso. Todos
os anos, a França elege a
mulher símbolo da República, La Marianne, numa referência a Marianne da Revolução Francesa. Em 1999,
a Marianne foi a atriz La-

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

etitia Casta. Descobriu-se,
então, que o seu domicílio
fiscal era no Reino Unido.
Os jornais humorísticos
franceses disseram que ela
tinha o busto em Paris e a
poupança em Londres. Os
ingleses adoram essas ideias
dos franceses, pois muitos
transferem seus domicílios
fiscais para lá.
No governo de François
Hollande (maio de 2012 a
maio de 2017), houve um
aumento expressivo das alíquotas do imposto de renda.
O maior ídolo do cinema
francês, Gérard Depardieu,
transferiu seu domicílio para a Bélgica e, como estava
aborrecido, transferiu a cidadania para a Rússia.
Só desavisados como os
argentinos e peruanos fa-

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

zem coisas desse tipo. Isso
não tem nenhuma eficácia.
Você sabe o porquê? Porque o contribuinte se desloca. É por isso que os ingleses e os belgas estimulam
essas ideias, mas não fazem
isso. Eles recebem os expatriados.
Esse é o tipo de ideia para ser esquecida. Não serve
para nada.
Na sua opinião, o sistema tributário brasileiro
poderia ser melhorado
sem a necessidade de ser
reformado?
Não. Eu disse e repito:
todos os sistemas precisam
de reformas permanentes.
O que precisa é ter clareza
nos problemas que se quer
resolver. Um problema não

tem uma só solução. E depois é necessário eleger qual
a solução mais econômica, a
que tem menos efeitos colaterais. Logo na primeira
pergunta, eu tentei dar uma
estrutura de problemas. Insisto: nosso principal problema é o processo tributário. A existência de uma
legislação
relativamente
uniforme do ICMS e do ISS
pode ser resolvida através
de uma lei complementar.
Não é necessário fazer uma
revolução para isso. Agora,
ninguém propõe a lei.
Nós nos queixamos dos
problemas, mas não nos
movemos para resolvê-los.
Vale lembrar o velho adágio: “é melhor acender uma
vela do que praguejar contra a escuridão”.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO
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FUP critica general Luna por fala em prol de privatização

O

atual presidente da Petrobras,
general Joaquim
Silva e Luna, mostrou ser
“mais do mesmo” na audiência pública realizada
nesta sexta na Câmara dos
Deputados sobre a venda
de ativos da companhia, especialmente das refinarias.
Mais de dois meses após
substituir Roberto Castello
Branco à frente da maior
empresa do país controlada
pelo governo federal, Luna
repete o discurso vazio de
seu antecessor, baseando-se
em informações questionáveis, e tenta disfarçar com
outras expressões o que é
na verdade a privatização
“aos pedaços” da estatal.
A crítica é de Deyvid Ba-

celar, Coordenador geral
Federação Única dos Petroleiros (FUP).
Segundo ele, análises
econômico-financeiras já
mostraram que a venda
da Refinaria Landulpho
Alves (RLAM) e de outras
plantas não irá contribuir
para reduzir significativamente o endividamento da Petrobras, como
alegam Luna e os defensores desse processo de
privatização disfarçado.
Endividamento este que
cresceu, que fique claro, justamente porque a
empresa precisava investir no pré-sal, que agora
está se convertendo em
dinheiro no caixa da empresa.

“Estamos falando de dados. A XP Investimentos
apontou, em fevereiro passado, que “do ponto de vista de redução do endividamento, o desinvestimento
da RLAM representa uma
redução de (0,06%) sobre
os últimos níveis de Dívida
Líquida / Ebitda reportados pela Petrobras de 2,33x
(no 3T20). Ou seja, uma redução insignificante”, justificou Bacelar.
Ele cita que Luna alegou
a necessidade da Petrobras
de “importar combustíveis”. “Mas não tratou do
atual fator de utilização
(FUT) das refinarias da
companhia, que vem variando entre 60% e 80%.
Ou seja, podemos produ-

zir mais combustíveis aqui,
só não o fazemos por uma
decisão empresarial equivocada da gestão da Petrobrás
que prefere exportar petróleo crú e importar derivados”.
Redução de preços
Quanto à redução de preços dos combustíveis, analisa Bacelar, Luna novamente
errou. “Dizer que privatização de refinarias vai atrair
novos agentes econômicos
e aumentar a concorrência
é falso. E, novamente, não
se trata de opinião, mas sim
de dados”.
Bacelar conta que a categoria citou exaustivamente
o estudo da Pontifícia Uni-

versidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-Rio), encomendado pela associação
de distribuidoras Brasilcom,
que já mostrou grande risco de criação de monopólios privados com a venda
dessas plantas. O próprio
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) mostrou,
em 2018, que a privatização
de refinarias não iria abrir o
mercado, mas sim criar monopólios para a iniciativa
privada.
Ele acredita que isso significa pressão ainda maior
sobre os preços dos combustíveis, sem qualquer
ganho de concorrência.
Significa que a população
brasileira, que já paga muito

WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A.

caro pelos derivados de petróleo, ficará refém desses
investidores.
“Luna mantém o receituário empregado por Castello Branco porque quem
está por trás da destruição
da Petrobrás é a dupla Jair
Bolsonaro/Paulo
Guedes. Só uma ruptura com
este governo pode fazer
a Petrobras voltar a ser a
locomotiva do desenvolvimento econômico e social
do país, ainda mais neste
grave momento de crise
econômica. Se não mudar
essa fórmula, entrará para a história como mais
um que ajudou a destruir
a maior empresa brasileira
controlada pelo governo”,
conclui.

CNPJ 33.130.691/0001-05
Prezados Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. um quadro resumo das demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019, a versão
completa das mesmas, incluindo o parecer dos auditores independentes, encontra-se disponível para consulta na sede administrativa da Companhia, na Rua da Quitanda, 86 - 5º andar - Rio de Janeiro, RJ CEP: 20091-005. Colocamo-nos à disposição de
V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. Rio de Janeiro, 24/06/2021. A Diretoria.
Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
Balanços patrimoniais 31/12/2020, 2019 e 01/01/2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019 01/01/2019
31/12/2019 01/01/2019
31/12/2020 Reapresentado 31/12/2020 Reapresentado
Reapre- ReapreReapre- Reapre31/12/2020 sentado sentado 31/12/2020 sentado sentado Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
118.786
120.128
254.776
208.857
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
71.480
3.765
4.708
303.123
215.931
130.817 Ajustes por:
(153.449)
(129.931)
28.767
6.045
Contas a receber de clientes
201.461
190.064
223.291 Resultado de equivalência patrimonial
162
146
259.983
211.960
Estoques
61.134
42.351
42.138 Depreciação e amortização
120
79
64.440
53.551
Tributos e contribuições a recuperar
6.934
5.195
8.483
116.815
100.956
90.218 Amortização do direito-de-uso
53.530
Dividendos a receber
335.672
85.619
94.109
- Perda por impairment
(1.969)
Outros ativos circulantes
363
129
162
34.895
44.030
59.057 Reversão de impairment
(628)
2.011
(1.222)
Total do ativo circulante
414.449
94.708
107.462
717.428
593.332
545.521 Perda(ganho) na venda do ativo imobilizado e impairment
496
2.399
Depósitos judiciais
54
2
25.489
37.911
28.852 Provisão para crédito de liquidação duvidosa
(26)
165
(5.795)
(4.047)
Contas a receber de partes relacionadas
54.645
51.912
47.678
53.939
53.358
51.414 Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis
23.971
(447)
131.993
83.729
Tributos e contribuições a recuperar
1.265
1.265
1.265
57.195
106.817
99.207 Resultado financeiro
18
(8)
686
431
Imposto de renda e contribuição social diferidos
153.995
128.095
108.454 Benefício a empregados
42.748
39.106
Investimentos
1.432.095 1.649.879 1.579.681
113.031
111.796
97.751 Contas a receber - clientes
(6.483)
1.451
Imobilizado
274
558
414 3.009.606 2.527.446 2.334.377 Estoques
129
3.603
93.165
(10.501)
Direito de uso
121
182
775.753
761.847
- Impostos a recuperar
(51)
(2)
23.215
3.648
Intangível
58.349
44.934
43.196
157.958
146.727
205.298 Depósitos judiciais
(195)
39
32.124
17.455
Outros ativos não circulantes
5
1.521
1.872 Outros ativos operacionais
(282)
(31.590)
(1.051)
Total do ativo não circulante
1.546.803 1.748.732 1.672.234 4.346.971 3.875.518 2.927.225 Fornecedores
(2.232)
(2.228)
(10.458)
7.731
Total do ativo
1.961.252 1.843.440 1.779.696 5.064.399 4.468.850 3.472.746 Salários, provisões e encargos sociais
Impostos a recolher
(98)
(119)
(20.838)
(6.105)
Passivo e patrimônio líquido
36
(30)
(1.654)
(4.726)
Fornecedores
622
703
676
85.809
84.625
82.384 Outros passivos operacionais
(13.739)
(9.485)
855.617
662.241
Empréstimos e financiamentos
304.901
147.669
233.298
(16)
(21)
(72.826)
(66.482)
Passivo de arrendamento
58
93
94.538
88.426
178 Juros pagos sobre arrendamento
(43.554)
(44.866)
Salários, provisões e contribuições sociais
9.904
9.426
11.249
85.829
74.744
64.262 Juros pagos sobre financiamentos
(545)
(135) (153.807)
(92.201)
Impostos a recolher
433
412
513
32.980
41.864
46.240 Imposto de renda e contribuição social pagos
(14.300)
(9.641)
585.430
458.692
Dividendos a pagar
31.673
66.602
24.665
31.673
66.727
26.536 Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades operacionais
1.162
396
7.445
11.707
Derivativos
1.635 Rendimentos financeiros e juros
1.719
1.306
1.719
1.290
Outros passivos circulantes
755
550
553
34.658
28.174
30.859 Juros recebidos empresas relacionadas
46.910
(2.778)
526
(2.945)
Total do passivo circulante
43.445
77.786
37.656
670.388
532.229
485.392 Contas a pagar e a receber com empresas ligadas
328.663
169.384
Contas a pagar com partes relacionadas
43.774
1.456
1.486
379
1.386 Dividendos recebidos
(340)
Empréstimos e financiamentos
- 1.475.806 1.202.527
957.451 Adiantamento para futuro aumento de capital
(29.321)
(49.742)
(121)
(13.398)
Passivo de Arrendamento
41
90
725.989
694.126
229 Aumento de capital
920
6.652
3.151
Imposto de renda e contribuição social diferidos
5.806
2.983
4.297
264.964
209.742
193.829 Venda de imobilizado
(515)
(264) (305.479)
(344.747)
Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis
2.075
2.049
1.884
49.680
59.022
67.168 Adições ao imobilizado e intangível
Benefícios a empregados
232
244
81
8.526
9.547
4.612 Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades de
349.198
118.302
(289.258)
(344.942)
Outros passivos não circulantes
34
33
37
- investimento
271.022
453.922
Total do passivo não circulante
51.962
6.855
6.299 2.526.451 2.175.343 1.224.675 Captação de financiamentos - terceiros
(125.350)
(337.929)
Total do passivo
95.407
84.641
43.955 3.196.839 2.707.572 1.710.067 Amortização de financiamentos - terceiros
Pagamentos de arrendamento
(91)
(69)
(32.840)
(25.413)
Patrimônio líquido
(1.277)
Capital social
126.232
126.198
100.438
126.232
126.198
100.438 Pagamentos de derivativos
(278.649)
(108.473) (285.453)
(115.469)
Reserva legal
47.447
42.043
35.824
47.447
42.043
35.824 Dividendos pagos
(278.740)
(108.542) (172.621)
(26.166)
Reservas de capital
24
24
24
24
24
24 Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
56.158
119
123.551
87.584
Opção de ações
34.443
33.040
32.159
34.443
33.040
32.159 Aumento líquido no saldo de caixa e equivalentes de caixa
3.765
4.708
215.931
130.817
Reservas de lucros
926.867 1.062.242 1.100.711
926.867 1.062.242 1.100.711 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
11.557
(1.062)
(36.359)
(2.470)
730.832
495.252
466.585
730.832
495.252
466.585 Efeito da variação cambial
Outros resultados abrangentes
71.480
3.765
303.123
215.931
Patrimônio líquido atribuível aos controladores
1.865.845 1.758.799 1.735.741 1.865.845 1.758.799 1.735.741 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
56.158
119
123.551
87.584
Participação de não controladores
1.715
2.479
26.938 Aumento líquido no saldo de caixa e equivalentes de caixa
Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
Total do patrimônio líquido
1.865.845 1.758.799 1.735.741 1.867.560 1.761.278 1.762.679
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Total do passivo e patrimônio líquido
1.961.252 1.843.440 1.779.696 5.064.399 4.468.850 3.472.746
Controladora
Consolidado
Demonstrações dos resultados abrangentes Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2020 Reapresentado 31/12/2020 Reapresentado
Controladora
Consolidado
- 1.815.603
1.602.429
31/12/2019
31/12/2019 Receita operacional líquida
- (1.001.044)
(908.993)
31/12/2020 Reapresentado 31/12/2020 Reapresentado Custo dos serviços
Lucro bruto
814.559
693.436
115.861
118.160
121.361
125.093
Lucro líquido do exercício
Despesas de vendas
(27.220)
(9.522)
Itens que nunca serão reclassificados para o resultado,
Despesas gerais e administrativas
(33.387)
(30.841)
(356.431)
(343.593)
líquido dos efeitos dos impostos:
Outras receitas (despesas) operacionais
22.694
20.089
(10.530)
15.483
Ajuste acumulado de conversão
233.887
32.225
233.887
31.954 Perda por (reversão de) por impairment
1.969
(53.530)
Benefício pós-emprego
1.789
(4.764)
1.825
(4.875) Resultado de equivalência patrimonial
153.449
130.433
(28.767)
(6.045)
Lucro antes do resultado financeiro
142.756
119.681
393.580
296.229
Itens que são ou podem ser reclassificados para o resultado,
líquido dos efeitos dos impostos:
Resultado financeiro
(23.970)
447
(138.804)
(87.372)
Parcela efetiva das variações no valor justo de hedge de fluxo
Lucro antes do imposto de renda
(96)
1.206
(96)
1.206 e da contribuição social
de caixa
118.786
120.128
254.776
208.857
(2.925)
(1.968) (133.415)
(83.764)
351.441
146.827
356.977
153.378 Imposto de renda e contribuição social
Resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício
115.861
118.160
121.361
125.093
Resultado abrangente do exercício atribuível aos:
Lucro líquido atribuível a:
Acionistas controladores
351.441
146.827
351.441
146.827 Controladores
115.861
118.160
115.861
118.160
5.536
6.551 Participação de não controladores
Participação de não controladores
5.500
6.933
115.861
118.160
121.361
125.093
351.441
146.827
356.977
153.378
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Reservas
Outros resultados abrangentes
Capital
Ajuste acumulado
Benefício Opção de
Lucros Patrimônio atribuível
Participação de
social
legal de capital de lucros
de conversão Derivativos pós- emprego
ações acumulados
aos controladores não controladores
Total
Saldos em 01/01/2019 (Reapresentado)
100.438 35.824
24 1.100.711
469.896
(1.229)
(2.082)
32.159
1.735.741
26.938 1.762.679
Lucro líquido do exercício
118.160
118.160
6.933
125.093
Benefício pós-emprego
(4.764)
(4.764)
(111)
(4.875)
Instrumentos financeiros derivativos
1.206
1.206
1.206
Ajuste acumulado de conversão
32.225
32.225
(271)
31.954
Opção de ações
881
881
881
Aquisição da participação de não controladores (Saveiros)
(25.760)
(25.760)
Aumento de capital
25.760
25.760
25.760
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal
6.219
(6.219)
Dividendos pagos
- (85.919)
(85.919)
(5.250)
(91.169)
Dividendos propostos
(64.491)
(64.491)
(64.491)
Retenção de lucros
47.450
(47.450)
Saldos em 31/12/2019 (Reapresentado)
126.198 42.043
24 1.062.242
502.121
(23)
(6.846)
33.040
1.758.799
2.479 1.761.278
Lucro líquido do exercício
115.861
115.861
5.500
121.361
Benefício pós-emprego
1.789
1.789
36
1.825
Instrumentos financeiros derivativos
(96)
(96)
(96)
Ajuste acumulado de conversão
233.887
233.887
233.887
Opção de ações
1.403
1.403
1.403
Aumento de capital
34
34
100
134
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal
5.404
(5.404)
Dividendos destinados
- (245.832)
(245.832)
(6.400) (252.232)
Retenção de lucros
- 110.457
(110.457)
Saldos em 31/12/2020
126.232 47.447
24 926.867
736.008
(119)
(5.057)
34.443
1.865.845
1.715 1.867.560
DIRETORIA - Fernando Fleury Salek

Contador: Eduardo Mello de Freitas (CRC-RJ 117392/O-9)
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Sábado, domingo e segunda-feira, 26, 27 e 28 de junho de 2021 l Monitor Mercantil

Tibet ganha sua primeira ferrovia eletrificada

A

primeira ferrovia
eletrificada na Região
Autônoma
do Tibet, no sudoeste da
China, foi inaugurada na
manhã desta sexta-feira,
ligando a capital regional
Lhasa à cidade de Nyingchi,
à medida que os trens-bala
Fuxing entraram em operação oficial na região do planalto. A construção de uma
ferrovia eletrificada requer
infraestrutura auxiliar que,
além dos trens, pode forne-

cer recursos como energia,
telecomunicações e internet
para regiões que antes não
tinham esse acesso.
Com uma extensão de
435 km e uma velocidade
projetada de 160 km/h,
trata-se de uma ferrovia
eletrificada de linha única.
Atualmente, existem nove estações nas cidades de
Lhasa, Shannan e Nyingchi que podem lidar com o
transporte de passageiros e
carga. A recém-inaugurada

ferrovia
Lhasa-Nyingchi
forneceu ao sudeste do Tibet acesso a serviços ferroviários pela primeira vez na
história.
Em comparação com as
estradas, a ferrovia Lhasa-Nyingchi reduz o tempo de
viagem de Lhasa a Nyingchi
de 5 horas para aproximadamente 3,5 horas, e reduz o tempo de viagem de
Shannan a Nyingchi de 6
horas para cerca de 2 horas.
É a primeira vez que os

trens-bala Fuxing, desenvolvidos de forma independente pela China, transportaram passageiros no Tibet.
A série de trens-bala Fuxing
mantém operação em todas
as regiões de nível provincial da parte continental
da China. Os trens Fuxing
em serviço atualmente têm
uma faixa de velocidade de
160 km a 350 km por hora,
um feito notável na inovação tecnológica ferroviária
da China.

Segundo a agência Xinhua,
a construção da ferrovia começou em março de 2015.
Mais de 130 mil trabalhadores se dedicaram entre as
montanhas para construir a
ferrovia, 90% dos quais estão
a mais de 3 mil metros acima
do nível do mar.
A linha ferroviária passa
por 47 túneis e 121 pontes
e cruza o rio Yarlung Zangbo 16 vezes. Os túneis
e pontes respondem por
aproximadamente 75% da

WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A.

extensão total da ferrovia,
o que representou desafios
para os operários da construção e proporcionou uma
experiência valiosa para a
construção de ferrovias em
planaltos.
A capacidade anual de
transporte de carga, de 10
milhões de toneladas, fornece um forte suporte para
o fluxo de mercadorias, o
que promoverá o desenvolvimento econômico e melhorará a vida do povo.

CNPJ 33.130.691/0001-05
Relatório da Administração
Prezados Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. um quadro resumo das demonstrações financeiras especialmente elaboradas para fins de registro relativas aos exercícios
findos em 31/12/2020, 31/12/2019 e de 31/12/2018, a versão completa das mesmas, incluindo o parecer dos auditores independentes, encontra-se disponível para consulta na sede administrativa da Companhia, na Rua da Quitanda, 86 - 5º andar - Rio de
Janeiro, RJ CEP: 20091-005. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. Rio de Janeiro, 24/06/2021. A Diretoria
Balanços patrimoniais em 31/12/2020, 2019 e 2018 (Em MR$)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/20, 2019 e 2018 (Em MR$)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Ativo
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
71.480
3.765
4.708
303.123
215.931
130.817 Lucro antes do imposto de renda
118.786
120.128
170.723
254.776
208.857
285.260
Contas a receber de clientes
201.461
190.064
223.291 e da contribuição social
Estoques
61.134
42.351
42.138 Ajustes por:
(153.449) (129.931) (208.186)
28.767
6.045
16.534
Tributos e contribuições a recuperar
6.934
5.195
8.483
116.815
100.956
90.218 Resultado de equivalência patrimonial
162
146
153
259.983
211.960
204.844
Dividendos a receber
335.672
85.619
94.109
- Depreciação e amortização
120
79
64.440
53.551
363
129
162
34.895
44.030
59.057 Amortização do direito-de-uso
Outros ativos circulantes
53.530
414.449
94.708
107.462
717.428
593.332
545.521 Perda por impairment
Total do ativo circulante
(1.969)
Depósitos judiciais
54
2
25.489
37.911
28.852 Reversão de impairment
(628)
2.011
(1.222)
1.291
Contas a receber de partes relacionadas
54.645
51.912
47.678
53.939
53.358
51.414 Perda (ganho) na venda do ativo imobilizado
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
496
2.399
(2.610)
Tributos e contribuições a recuperar
1.265
1.265
1.265
57.195
106.817
99.207 Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis
(26)
165
(84)
(5.795)
(4.047)
(6.857)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
153.995
128.095
108.454 Resultado financeiro
23.971
(447)
23.953
131.993
83.729
85.174
Investimentos
1.432.095 1.649.879 1.579.681
113.031
111.796
97.751 Benefício a empregados
18
(8)
(2.180)
686
431
216
Imobilizado
274
558
414 3.009.606 2.527.446 2.334.377 Contas a receber - clientes
42.748
39.106
1.294
Direito de uso
121
182
775.753
761.847
- Estoques
(6.483)
1.451
10.593
Intangível
58.349
44.934
43.196
157.958
146.727
205.298 Impostos a recuperar
129
3.603
1.959
93.165
(10.501)
15.328
5
1.521
1.872 Depósitos judiciais
Outros ativos não circulantes
(51)
(2)
23.215
3.648
7.637
1.546.803 1.748.732 1.672.234 4.346.971 3.875.518 2.927.225 Outros ativos operacionais
Total do ativo não circulante
(195)
39
124
32.124
17.455
(266)
1.961.252 1.843.440 1.779.696 5.064.399 4.468.850 3.472.746 Fornecedores
Total do ativo
(282)
390
(31.590)
(1.051) (12.760)
Passivo
Salários, provisões e encargos sociais
(2.232)
(2.228)
1.001
(10.458)
7.731
(11.204)
Fornecedores
622
703
676
85.809
84.625
82.384 Impostos a recolher
(98)
(119)
(7.305) (20.838)
(6.105)
(11.303)
Empréstimos e financiamentos
304.901
147.669
233.298 Outros passivos operacionais
36
(910)
516
(1.654)
(4.726)
3.702
Passivo de arrendamento
58
93
94.538
88.426
178
(13.739)
(9.485) (18.936) 855.617
662.241
586.873
(16)
(21)
(72.826) (66.482)
(1.347)
Salários, provisões e contribuições sociais
9.904
9.426
11.249
85.829
74.744
64.262 Juros pagos sobre arrendamento
(43.554) (44.866) (42.062)
Impostos a recolher
433
412
513
32.980
41.864
46.240 Juros pagos sobre financiamentos
(545)
(135)
(848) (153.807) (92.201) (109.372)
Dividendos a pagar
31.673
66.602
24.665
31.673
66.727
26.536 Imposto de renda e contribuição social pagos
Derivativos
1.635 Caixa líquido gerado pelas (usado nas)
(14.300)
(9.641) (19.784) 585.430
458.692
434.092
755
550
553
34.658
28.174
30.859 atividades operacionais
Outros passivos circulantes
1.162
396
2.538
7.445
11.707
15.215
43.445
77.786
37.656
670.388
532.229
485.392 Rendimentos financeiros e juros
Total do passivo circulante
1.719
1.306
1.719
1.290
Contas a pagar com partes relacionadas
43.774
1.456
1.486
379
1.386 Juros recebidos empresas relacionadas
46.910
(2.778) (157.210)
526
(2.945)
(9.479)
Empréstimos e financiamentos
- 1.475.806 1.202.527
957.451 Contas a pagar e a receber com empresas ligadas
328.663
169.384
120.509
Passivo de Arrendamento
41
90
725.989
694.126
229 Dividendos recebidos
(340)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
5.806
2.983
4.297
264.964
209.742
193.829 Adiantamento para futuro aumento de capital
Aumento de capital
(29.321) (49.742) (58.125)
(121) (13.398) (14.928)
Provisão para riscos trabalhistas, tributários
920
6.652
3.151
2.126
e cíveis
2.075
2.049
1.884
49.680
59.022
67.168 Venda de imobilizado
(515)
(264)
- (305.479) (344.747) (227.339)
Benefícios a empregados
232
244
81
8.526
9.547
4.612 Adições ao imobilizado e intangível
34
33
37
- Caixa líquido gerado pelas (usado nas)
Outros passivos não circulantes
349.198
118.302
(92.288) (289.258) (344.942) (234.405)
51.962
6.855
6.299 2.526.451 2.175.343 1.224.675 atividades de investimento
Total do passivo não circulante
Captação de financiamentos - terceiros
271.022
453.922
34.541
95.407
84.641
43.955 3.196.839 2.707.572 1.710.067 Amortização de financiamentos - terceiros
Total do passivo
- (125.350) (337.929) (199.638)
Patrimônio líquido
Pagamentos de arrendamento
(91)
(69)
(32.840) (25.413)
(2.287)
Capital social
126.232
126.198
100.438
126.232
126.198
100.438 Pagamentos de derivativos
(1.277)
(2.790)
Reserva legal
47.447
42.043
35.824
47.447
42.043
35.824 Dividendos pagos
(278.649) (108.473) (109.233) (285.453) (115.469) (121.236)
Reservas de capital
24
24
24
24
24
24 Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (278.740) (108.542) (109.233) (172.621) (26.166) (291.410)
Opção de ações
34.443
33.040
32.159
34.443
33.040
32.159 Aumento líquido no saldo de caixa
Reservas de lucros
926.867 1.062.242 1.100.711
926.867 1.062.242 1.100.711 e equivalentes de caixa
56.158
119 (221.305) 123.551
87.584
(91.723)
730.832
495.252
466.585
730.832
495.252
466.585 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Outros resultados abrangentes
3.765
4.708
65.968
215.931
130.817
220.493
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 1.865.845 1.758.799 1.735.741 1.865.845 1.758.799 1.735.741 Efeito da variação cambial
11.557
(1.062) 160.045
(36.359)
(2.470)
2.047
Participação de não controladores
1.715
2.479
26.938 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
71.480
3.765
4.708
303.123
215.931
130.817
1.865.845 1.758.799 1.735.741 1.867.560 1.761.278 1.762.679 Aumento líquido no saldo de caixa e equivalentes
Total do patrimônio líquido
1.961.252 1.843.440 1.779.696 5.064.399 4.468.850 3.472.746 de caixa
Total do passivo e patrimônio líquido
56.158
119 (221.305) 123.551
87.584
(91.723)
Demonstrações do valor adicionado em 31/12/20, 2019 e 2018 (Em MR$)
Demonstrações dos resultados em 31/12/2020, 2019 e 2018 (Em MR$)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 Geração do valor adicionado
Receitas
2.684
1.668
1.525 1.821.746 1.614.248 1.679.979
Receita operacional líquida
- 1.815.603 1.602.429 1.678.164 Receita de produtos e serviços
(110)
- 1.817.544 1.604.507 1.679.779
- (1.001.044) (908.993) (926.920) Outras receitas
Custo dos serviços
2.794
1.668
1.525
6.087
7.457
3.869
Lucro bruto
814.559
693.436
751.244 Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(1.885)
2.284
(3.669)
Despesas de vendas
(27.220)
(9.522)
(12.758) Insumos adquiridos de terceiros
7.937
7.717
7.082 (375.688) (440.988) (454.015)
Despesas gerais e administrativas
(33.387)
(30.841)
(33.787)
(356.431)
(343.593)
(366.664) Custos dos produtos e serviços
(4.517)
(3.857)
(3.723) (240.242) (255.915) (331.000)
Outras receitas (despesas) operacionais
22.694
20.089
(25.166)
(10.530)
15.483
15.146 Manutenção
(2.705)
(2.441)
(1.646) (61.705) (63.315) (54.463)
Perda por (reversão de) impairment
1.969
(53.530)
- Energia, combustíveis e serviços contratados
16.684
15.093
14.333
(51.098) (58.395)
(62.411)
153.449
130.433
253.629
(28.767)
(6.045)
(16.534) Outros custos
Resultado de equivalência patrimonial
(1.532)
(1.079)
(1.884) (29.276) (15.057)
(9.165)
Lucro antes do resultado financeiro
142.756
119.681
194.676
393.580
296.229
370.434 Perda / Recuperação de valores ativos
7
1
2
6.633
(48.306)
3.024
(23.970)
447
(23.953) (138.804)
(87.372)
(85.174) Valor adicionado bruto
Resultado financeiro
10.621
9.385
8.607 1.446.058 1.173.260 1.225.964
Lucro antes do imposto de renda
Amortização do direito de uso do ativo
(110)
(78)
(55.046) (48.813)
e da contribuição social
118.786
120.128
170.723
254.776
208.857
285.260 Depreciação e amortização
(162)
(146)
(153) (259.983) (211.960) (204.844)
(2.925)
(1.968)
2.649
(133.415)
(83.764)
(99.946) Valor adicionado líquido
Imposto de renda e contribuição social
10.349
9.161
8.454 1.131.029
912.487 1.021.120
115.861
118.160
173.372
121.361
125.093
185.314 Valor adicionado recebido em transferência
Lucro líquido do exercício
136.928
131.496
184.647
(40.596)
26.530
(19.276)
Lucro líquido atribuível a:
Resultado de participações societárias
153.449
130.433
253.629
(28.767)
(6.045) (16.534)
Controladores
115.861
118.160
173.372
115.861
118.160
173.372 Receitas financeiras
(16.523)
684
(23.495) (17.324)
27.988
(5.550)
5.500
6.933
11.942 Outras
Participação de não controladores
2
379
(45.487)
5.495
4.587
2.808
115.861
118.160
173.372
121.361
125.093
185.314 Valor adicionado a distribuir
147.277
140.657
193.101 1.090.433
939.017 1.001.844
Distribuição do valor adicionado
Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31/12/20, 2019 e 2018 (Em MR$)
Pessoal
19.515
18.125
19.796
483.812
473.134
481.357
Controladora
Consolidado
Remuneração direta
17.744
16.467
20.515
366.865
353.422
363.491
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 Benefícios
1.000
1.090
(1.249)
89.423
89.477
89.234
Lucro líquido do exercício
115.861
118.160
173.372
121.361
125.093
185.314 FGTS
771
568
530
27.524
30.235
28.632
Itens que nunca serão reclassificados para
Impostos, taxas e contribuições
4.797
4.283
(165) 238.783
158.486
140.357
o resultado, líquido dos efeitos dos impostos:
Federais
4.795
4.282
(179) 223.322
144.971
126.230
Ajuste acumulado de conversão
233.887
32.225
106.385
233.887
31.954
108.888 Estaduais
12.314
10.977
10.863
Benefício pós-emprego
1.789
(4.764)
(719)
1.825
(4.875)
(830) Municipais
2
1
14
3.147
2.538
3.264
Itens que são ou podem ser reclassificados
Remuneração de capitais de terceiros
829
89
98
246.477
182.304
194.816
para o resultado, líquido dos efeitos dos impostos
Aluguéis
3
3
85
134.202
73.036
120.126
Parcela efetiva das variações no valor justo
Juros
826
86
13
112.275
109.268
74.690
de hedge de fluxo de caixa
(96)
1.206
1.891
(96)
1.206
1.891 Outras
Resultado abrangente do exercício
351.441
146.827
280.929
356.977
153.378
295.263 Remuneração de capitais próprios
122.136
118.160
173.372
121.361
125.093
185.314
Resultado abrangente do exercício atribuível aos:
Juros sobre o capital próprio
6.275
Acionistas controladores
351.441
146.827
280.929
351.441
146.827
280.929 Lucros retidos
115.861
118.160
173.372
115.861
118.160
173.372
Participação de não controladores
5.536
6.551
14.334 Participação dos não controladores
5.500
6.933
11.942
351.441
146.827
280.929
356.977
153.378
295.263 Valor adicionado distribuído
147.277
140.657
193.101 1.090.433
939.017 1.001.844
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/20, 2019 e 2018 (Em MR$)
Capital
Reservas
Outros resultados abrangentes
Opção
Lucros Patrimônio atribuível
Participação de
social legal de capital de lucros Ajuste acumulado de conversão Derivativos Benefício pós- emprego de ações acumulados
aos controladores não controladores
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017
100.438 27.564
24 1.034.306
363.511
(3.120)
(1.363)
29.237
1.550.597
23.448 1.574.045
Lucro líquido do exercício
173.372
173.372
11.942
185.314
Benefício pós-emprego
(719)
(719)
(111)
(830)
Instrumentos financeiros derivativos
1.891
1.891
1.891
Ajuste acumulado de conversão
106.385
106.385
2.503
108.888
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal
- 8.260
(8.260)
Dividendos pagos
- (28.917)
(47.235)
(76.152)
(10.844) (86.996)
Dividendos propostos
(22.555)
(22.555)
(22.555)
Opção de ações
2.922
2.922
2.922
Retenção de lucros
95.322
(95.322)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
100.438 35.824
24 1.100.711
469.896
(1.229)
(2.082)
32.159
1.735.741
26.938 1.762.679
Lucro líquido do exercício
118.160
118.160
6.933
125.093
Benefício pós-emprego
(4.764)
(4.764)
(111)
(4.875)
Instrumentos financeiros derivativos
1.206
1.206
1.206
Ajuste acumulado de conversão
32.225
32.225
(271)
31.954
Opção de ações
881
881
881
Aquisição da participação de não controladores
(Saveiros)
(25.760) (25.760)
Aumento de capital
25.760
25.760
25.760
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal
- 6.219
(6.219)
Dividendos pagos
- (85.919)
(85.919)
(5.250) (91.169)
Dividendos propostos
(64.491)
(64.491)
(64.491)
Retenção de lucros
47.450
(47.450)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
126.198 42.043
24 1.062.242
502.121
(23)
(6.846)
33.040
1.758.799
2.479 1.761.278
Lucro líquido do exercício
115.861
115.861
5.500
121.361
Benefício pós-emprego
1.789
1.789
36
1.825
Instrumentos financeiros derivativos
(96)
(96)
(96)
Ajuste acumulado de conversão
233.887
233.887
233.887
Opção de ações
1.403
1.403
1.403
Aumento de capital
34
34
100
134
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal
- 5.404
(5.404)
Dividendos destinados
- (245.832)
(245.832)
(6.400) (252.232)
Retenção de lucros
- 110.457
(110.457)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
126.232 47.447
24 926.867
736.008
(119)
(5.057)
34.443
1.865.845
1.715 1.867.560
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