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STF: senadores 
denunciam 
Bolsonaro por 
prevaricação

Os senadores Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), vice-presidente 
da CPI da Pandemia, Fabiano 
Contarato (Rede-ES) e Jorge 
Kajuru (Podemos-GO) apre-
sentaram notícia-crime contra 
o presidente  Jair Bolsonaro. O 
documento, dirigido ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), pede que 
Bolsonaro seja denunciado pelo 
crime de prevaricação – impedir o 
funcionamento da administração 
para satisfazer interesse pessoal.

Na sexta-feira passada, em de-
poimento à CPI, o servidor do 
Ministério da Saúde Luis Ricar-
do Miranda informou que sofria 
pressões para aprovar a aquisição 
da vacina indiana Covaxin mesmo 
com irregularidades no processo. 
Seu irmão, o deputado federal 
Luis Miranda (DEM-DF), con-
tou que levou o caso a Bolsonaro 
e disse que o presidente sabia do 
problema, mas não agiu.

Sinaval 
propõe elevar 
conteúdo
local a 40%

A produção de conteúdo lo-
cal (contratação de fornecedo-
res) pelo setor naval brasileiro 
é de apenas 25%. “Com isso, a 
construção de plataformas pela 
Petrobras foi reduzida a poucos 
módulos e os estaleiros come-
çaram a enfrentar dificuldades. 
Consequentemente, tivemos uma 
redução expressiva das vagas de 
emprego”, afirmou o vice-presi-
dente do Sindicato Nacional da 
Indústria da Construção Naval 
(Sinaval), Sérgio Bacci.

Durante audiência pública da 
Comissão da Indústria Naval da 
Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj), o Sinaval apresentou su-
gestões para fomentar esta indús-
tria: elaboração de uma política 
de Estado para o setor; retoma-
da do conteúdo local com índice 
maior do que 25% – com uma 
proposta intermediária de 40% –; 
além de índices de juros e prazos 
melhores.

A presidente da Comissão, 
deputada Célia Jordão (Patrio-
ta), ressaltou que “as obras da 
Petrobras, em sua grande maio-
ria, têm sido encaminhadas a 
estaleiros coreanos e chineses, e 
para nós fica uma parcela muito 
pequena da construção. Isso ge-
rou um número grande de de-
sempregados”.

Reforma pode deixar médicos 
e professores sem estabilidade

Casa, educação e saúde, os desejos do brasileiro

Levantamento do institu-
to Vox Populi identificou 
que a pandemia levou 

o brasileiro a uma mudança no 
perfil de seus desejos de posse. 
Como em anos anteriores, con-
tar com um plano de saúde é o 
terceiro maior desejo do brasilei-
ro, após casa própria e educação. 
Mas a pesquisa realizada a pedido 
do Instituto de Estudos de Saúde 
Suplementar (Iess) aponta que os 
quatro itens mais desejados (tanto 
os que já contam com plano quan-

to os que não) continuam sendo 
casa própria (1°), educação (2°), 
plano de saúde (3°) e carro pró-
prio (4°).

Olhando as edições anteriores 
da pesquisa, nota-se que houve 
uma alternância entre educação e 
casa própria na primeira coloca-
ção. Educação e Saúde, define a 
Constituição, são direitos do cida-
dão e obrigação do Estado, mas a 
pesquisa parece demonstrar falha 
no cumprimento dos deveres por 
parte do poder público.

O plano odontológico, que 
não era avaliado, ficou na nona 
posição tanto entre beneficiários 
quanto não beneficiários.

Os índices de intenção de 
continuar no plano de saúde atu-
al atingem seu melhor desem-
penho na série histórica, desde 
2015, ano em que a pergunta 
sobre intenção foi inserida na 
pesquisa. Avançando de 86% em 
2015 para 87% em 2017, 88% 
em 2019 e, agora em 2021, atin-
giu 90%.

Ameaça ao serviço público e aos direitos do cidadão

Professores e demais pro-
fissionais da área podem 
perder a condição de ser-

vidores estáveis, caso a reforma 
administrativa (PEC 32/20) seja 
aprovada. A ameaça paira tam-
bém sobre outras profissões, co-
mo médicos. Segundo o especia-
lista em políticas públicas e gestão 
governamental Rogério da Veiga, 
alguns deputados consideram que 
somente seriam consideradas car-
reiras típicas de Estado as que não 
tivessem similar na iniciativa pri-
vada.

Pela reforma, apenas as car-
reiras típicas, que serão regula-
mentadas em lei posterior, é que 
continuarão com a estabilidade. 
Rogério da Veiga afirmou, em au-
diência pública nesta segunda-fei-
ra, na Comissão de Educação da 
Câmara, que a ideia é terceirizar 
a educação, relativizando direitos 
como o piso dos professores.

Segundo a Agência Câmara de 

Notícias, o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira, ga-
rantiu que a reforma administrati-
va não vai afetar atuais servidores, 
apenas os que forem contratados 
após a aprovação da proposta.

A reitora da Universidade de 
Brasília (UnB), Márcia Abrahão, 
disse que a possibilidade de demis-
são sem ser por insuficiência de 
desempenho – possibilidade que 
já existe – pode causar pressão so-
bre o trabalho do professor e citou 
a Constituição: “O artigo 206 diz 
que o ensino será ministrado com 
base nos princípios da liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divul-
gar o pensamento, a arte, o saber. 
Imaginem se essa PEC é aprovada 
da forma como está e o professor 
deixa de ter liberdade de cátedra e 
passa a ser vulnerável, dependen-
do do ministro, do presidente, do 
governador, do prefeito, do reitor 
no caso das universidades fede-
rais”, observou a reitora.

O deputado Professor Isra-
el Batista (PV-DF) citou outro 
problema que poderá ser criado 
com a instabilidade de trabalho 
no setor público: “Se nós pegar-
mos os servidores do Distrito 
Federal, nós vamos ver que de 
cada R$ 100 em circulação na 
economia, R$ 36 vêm da massa 
salarial dos servidores. Isso sig-
nifica estabilidade para o comér-
cio, significa demanda por pro-
dutos, significa manutenção do 
giro da economia”, disse.

Rogério da Veiga também cri-
ticou a possibilidade de todos 
os cargos em comissão, inclusi-
ve técnicos, serem ocupados por 
pessoas que não são servidores 
de carreira. Hoje, no Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), por exemplo, 
existem, segundo ele, 237 cargos, 
mas 145 só podem ser ocupados 
por servidores. A reforma retira 
essa restrição.

JPMorgan 
adquire 40% 
do brasileiro 
C6 Bank

O JPMorgan Chase comprou 
uma participação de 40% no ban-
co digital brasileiro C6 Bank. Não 
foram revelados os valores pagos 
para a entrada do banco norte-
-americano no varejo brasileiro.

Lançado em 2019, o C6 Bank 
tem 1,6 mil funcionários e soma 
mais de 7 milhões de clientes. Os 
serviços oferecidos incluem con-
ta multimoeda, cartões de débito 
e crédito, programa de fidelidade, 
plataforma de investimento e cré-
dito para pessoas físicas e jurídi-
cas.

“A parceria com o JPMorgan 
Chase, o maior banco do Hemis-
fério Ocidental e uma das marcas 
de banco mais prestigiosas do 
mundo, é um divisor de águas”, 
diz Marcelo Kalim, CEO e cofun-
dador do C6. Página 7



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444

Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

Opinião2  l Monitor MercantilTerça-feira, 29 de junho de 2021

Entre acrônimos e elucubrações ESG não pode  
ser só retórica

Games podem ser patenteados no Brasil?

Por João Roberto Benites

O ESG (Environment, Social and Corpora-
te Governance) está no topo da agenda 
corporativa e traduz para o mundo a boa 

governança das organizações, refletindo o quanto 
uma companhia está comprometida com a proteção 
do meio ambiente, da sociedade e gestão dos ne-
gócios. Fruto do que chamamos de Triple Bottom 
Line da governança, o conceito ganha espaço desde 
o começo dos anos 2000, quando passou a integrar 
o Pacto Global da ONU (Organização das Nações 
Unidas).

Seu alcance é imenso, tanto para o bem quanto 
para o mal. Ao mesmo tempo que o ESG qualifi-
ca as empresas na busca por investimentos, se não 
conduzido com seriedade pode jogar a reputação no 
chão. Então, qual o caminho?

Entendo que o ponto de partida está na cultura 
da empresa, no seu DNA. A adoção das medidas 
do ESG não surge do nada ou do acaso. É conse-
quência de processos e atributos, que já permeiam a 
organização em todas as suas frentes, todas as áreas, 
do topo à base. Essas práticas também precisam ser 
percebidas, serem reais e somente assim geram valor 
de fato. Nos dias de hoje, não se admite mais uma 
retórica que não tem fundamento. Discursos vazios 
não convencem mais ninguém e a companhia está o 
tempo todo na vitrine do julgamento popular, sob 
os olhares de seus stakeholders.

O que uma empresa anuncia precisa ter ressonân-
cia com o que ela pratica. Não é novidade dizer que 
os grandes investidores globais já incorporaram em 
sua matriz de exigências a definição de estratégias 
sustentáveis e pautam suas escolhas por esse critério.

Os líderes das grandes organizações já percebe-
ram isso e priorizam as melhores práticas, para que 
o alinhamento seja real e tenha significado. Ampara-
da em boa governança, a ESG é decorrência porque 
se toda a estrutura é orientada pela ética em suas 
relações – com colaboradores, fornecedores, clien-
tes, sociedade, meio ambiente; se ela tem controles 
rigorosos nas áreas fiscal, tributária, jurídica; se tem 
programas bem estruturados nos três eixos – meio 
ambiente, social e governança, o alinhamento é na-
tural.

Em um país com tamanha dimensão e diversida-
de, essa preocupação ainda se concentra nas gran-
des companhias, em especial nas de capital aberto; 
mas é questão de tempo a expansão para todas s 
corporações. O mercado vai cumprindo o papel de 
transformar e sensibilizar, à medida que as empre-
sas alinhadas às boas práticas começam a priorizar, 
em suas parcerias de negócios, aquelas companhias 
que também estejam nesse contexto, evitando asso-
ciarem suas marcas a quem tem algum tipo de pas-
sivo ambiental, que exploram trabalho infantil, que 
não respeitam consumidores e tenham uma sombra 
comprometedora em sua reputação.

A boa governança cria essa base e sedimenta o ca-
minho para o sucesso. É por meio dela que o equi-
líbrio acontece, de forma que uma organização te-
nha responsabilidade socioambiental, mas também 
tenha saúde financeira para manter sua operação e 
garantir seu crescimento, ao longo dos anos. O tema 
hoje não está restrito às reuniões de Conselhos de 
Administração. Há um esforço para que essa cultura 
alcance a todos na empresa, inspirada por seus líde-
res e gerenciada em todas as esferas.

João Roberto Benites é CEO da JR Benites Board Advisory e 
conselheiro certificado pelo IBGC.

Por Gustavo Miotti

Desenvolvi uma teoria que final-
mente elucida a principal razão 
dos Estados Unidos serem o 

país mais rico do mundo. Sem falsa mo-
déstia, minha revolucionária tese foge 
das tradicionais explicações como edu-
cação, colonização, religião ou patriotis-
mo, mas tem origem na persistente prá-
tica desta sociedade de cometer um dos 
sete pecados capitais: a preguiça.

Logo ao chegar nos EUA, se vê fortes 
evidências da minha elucubração resul-
tante de anos de ampla reflexão e análise 
da cultura local. Os aeroportos possuem 
longas esteiras, inúmeros carrinhos elé-
tricos, trenzinhos ligando os terminais... 
tudo para evitar ao máximo qualquer es-
forço físico.

A busca pelo empenho mínimo se 
espalhou e transformou o cotidiano 
da sociedade americana. Facilmente se 
identifica um dos principais instrumen-
tos que levam ao pecado: o automóvel. 
Os Estados Unidos são uma nação feita 
para automóveis e tem mais automóveis 
per capita que qualquer outro país. São 
o símbolo máximo de independência e 
liberdade individual, algo tão caro a este 
povo.

Graças aos drive-thrus, os americanos 
fazem de quase tudo sem precisar sair 
deles. O conceito de drive-thru surgiu 
há exatamente um século, em Dallas, no 
Texas, onde uma lanchonete começou a 
servir hambúrguer e fritas; a ideia deu 
tão certo que logo se espalhou pelo país.

Hoje, o conceito se ampliou para inú-
meros outros usos, como bancos, lavan-
derias, floriculturas, farmácias, bibliote-
cas e bancos de alimentos. Em alguns 

estados como Califórnia e Havaí pode-
-se até votar passando por um drive-
-thru. Na cidade do pecado, Las Vegas, 
até se casar em um deles é possível, e 
no Texas é permitido comprar armas e 
munições sem sair do seu carro.

Alguns ganham em sofisticação e vão 
além de apenas entregar. O drive-thru 
do meu banco parece ter saído de uma 
das cenas do desenho dos Jetsons: eu 
me conecto ao meu gerente do banco 
por uma caixa de som e um tubo pneu-
mático é usado para enviar ou receber 
documentos sem sair do carro. Todas 
essas infraestruturas vieram a calhar em 
tempos de pandemia e o uso de drive-
-thrus se expandiu para a testagem e 
vacinação contra a Covid-19, como em 
outros países.

Entretanto, a mais concreta evidência 
da minha tese sobre a preguiça vem do 
campo da comunicação. Este país tem 
uma quantidade abrupta de abreviações, 
acrônimos (abreviações que podem ser 
pronunciadas como palavras) e atalhos 
que fazem necessário aprender uma lin-
guagem toda particular para se desven-
dar essas abreviações. E, apesar do mun-
do das redes sociais ter proliferado essas 
novas formas de se comunicar, com 
poucos esforços como emojis e outros 
atalhos, essa moda de abreviar a comu-
nicação é bastante antiga.

Um dos acrônimos mais antigos, o 
OK, surgiu como uma brincadeira num 
jornal de Boston em 1838, que com sar-
casmo desafiava os leitores a desvenda-
rem os mistérios das abreviações publi-
cadas. Uma das mais usadas no inglês e 
até mesmo em outras línguas é o OK 
(oll correct), com um intencional erro 
ortográfico que significa tudo certo (all 
correct).

Na política, várias formas de acrôni-
mos são derivadas da versão reduzida de 
“os Estados Unidos”, conhecido como 
OTUS (Of  The United States). Então, 
o presidente virou POTUS, a primeira-
-dama (First-lady) FLOTUS e a Corte 
Suprema (Supreme Court) SCOTUS.

Logo que vim morar aqui me chamou 
a atenção esta forma de abreviar os no-
mes de amigos e colegas dos meus fi-
lhos, que normalmente têm uma versão 
bem mais curta do nome, normalmente 
três ou quatro letras. E nome composto 
é uma coisa que nunca vi por essas ter-
ras. Notei que meu nome era um tanto 
extenso para os padrões americanos, já 
que às vezes ao falar parecia que tinha 
narrado uma redação por extenso. En-
tão, resolvi fazer um experimento: na 
academia, me rebatizei de Gus e nunca 
vi tanta gente me cumprimentar e me 
chamar pelo meu novo nome! 

Uso como final evidência da minha 
tese a reflexão de um dos maiores em-
preendedores dos EUA, Bill Gates. 
Durante o seu tempo no comando da 
Microsoft, fazia questão de dar um tra-
balho difícil para um preguiçoso, pois 
este encontrava uma forma mais fácil de 
resolver.

Uma outra forma de ver a minha te-
oria é a busca constante por eficiência 
nestas terras, para atingir o máximo de 
produtividade com o mínimo de esfor-
ço perdido. A preguiça, aqui, é condição 
necessária para se conquistar o sonho 
americano. Se a necessidade é a mãe das 
invenções, acredito que a preguiça seja 
o pai.

Gustavo Miotti é empresário e cientista econômico, autor 
do livro Crônicas de uma pandemia – reflexões de um 

idealista.

Por Gustavo Sartori

A indústria de games foi um dos 
setores que cresceu durante a 
pandemia. Quebrando seu pró-

prio recorde, o mercado mundial de jogos 
movimentou US$ 11 bilhões de dólares 
apenas em novembro de 2020, montante 
15% maior que o arrecadado no mesmo 
mês em 2019, segundo dados apresenta-
dos pela consultoria Super Data, braço de 
inteligência da Nielsen & Company.

A consultoria Newzoo prevê um cres-
cimento também a longo prazo. No fi-
nal de 2023, o faturamento do segmento 
de jogos no mundo deve alcançar US$ 
200 bilhões, sendo que a América Lati-
na (incluindo o Brasil com seus mais de 
90 milhões gamers) representa o merca-
do de maior crescimento nesse setor. A 
propósito, o Brasil atualmente é o 13º 
maior mercado de games no mundo.

Essas perspectivas e números positi-
vos fomentam desde empreendedores da 
indústria de games até investidores bus-
cando retorno financeiro. O reflexo des-
ses esforços pode ser resultado de uma 
indústria reconhecida por ser muito ino-
vadora e criativa. Em um ambiente como 

esse, é normal que as empresas se preo-
cupem em proteger suas ideias, invenções 
e demais criações por meio dos mecanis-
mos de propriedade intelectual, entre eles 
as patentes. Mas, afinal, um game pode 
ser patenteado? Ou, em outras palavras, o 
que dentro de um game pode ser paten-
teado? Vamos aqui procurar responder 
essas perguntas de forma objetiva, com 
base na prática brasileira.

Os jogos, em si, suas regras, sua con-
cepção, sua apresentação visual etc., não 
podem ser protegidos por patentes no 
Brasil. Em muitos casos, se protegem 
esses aspectos por meio de direitos au-
torais ou por meio da criação de uma 
marca relacionada ao game.

Além disso, o software em si, isto é, o 
código fonte por meio do qual o game 
existe, roda e é implementado, também 
não tem proteção por patentes no Bra-
sil. O código fonte pode ser protegido 
por um registro de software que equiva-
le a um registro de direitos autorais.

Mas, então, o que pode ser protegi-
do por patentes em um game? Bastante 
coisa. Embora o software em si (códi-
go fonte) não possa ser protegido por 
patentes no Brasil, é possível patentear 

softwares ao descrevê-los e defini-los 
como métodos, processos e sistemas 
que solucionem um problema técnico 
por meio de uma solução técnica.

Aplicando esses conceitos à indústria 
de games, pode-se, por exemplo, paten-
tear no Brasil invenções relacionadas: a 
processamento digital de sinais (incluin-
do, por exemplo, imagem, gráficos, ilu-
minação, texturas, objetos, renderização 
e sons), geração procedural de dados, 
tratar uma situação de queda de sinal 
em um jogo em rede, gerenciamento de 
memória, processamento de comandos 
emitidos por um jogador etc.

Assim, quando jogar seu jogo favori-
to, observe que “atrás das cortinas” po-
dem existir inúmeras soluções técnicas 
como essas, muitas das quais podem ou 
poderiam ter sido patenteadas no Bra-
sil. Afinal, além de não haver proibição 
ao patenteamento dessas invenções no 
país, proteger invenções relacionadas 
aos games no Brasil é muito importante, 
considerando a sua relevância atual para 
o setor e as projeções de grande cresci-
mento nos próximos anos.

Gustavo Sartori é sócio da Daniel Advogados.
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A justiça brasileira tem jeito?

O Judiciário brasileiro tarda e falha. É possível reduzir 
o congestionamento que os tribunais enfrentam? 

São mais de 77 milhões de ações em tramitação. O presi-
dente da Associação Nacional de Desembargadores (An-
des), desembargador Marcelo Buhatem, afirma que “não 
é razoável que o tempo médio de duração de um processo 
seja de cinco anos e dois meses”.

Em recente debate realizado pela Andes, o advogado 
Luciano Timm afirmou que o país apresenta um sistema 
que incentiva a judicialização. Ele citou a Justiça do Trab-
alho, que, com a reforma realizada, teve como resultado a 
queda de 40% de litigância.

Timm citou pesquisa que revelou os 3 principais moti-
vos para a ida recorrente aos tribunais: baixo custo de um 
processo (96% das ações tramitam em gratuidade, sendo 
que apenas 20% alcançam sucesso); a perspectiva de 
ganho; e o uso instrumental, quando uma das partes vai a 
justiça como forma de ganhar tempo. “O anglo-saxão não 
entra na justiça contra um precedente já existente, pois ele 
já sabe qual vai ser a decisão. No Brasil, isso não acontece, 
pois nem sempre as decisões seguem os precedentes”, 
observa Timm.

O advogado Maucir Fregonesi destacou o peso da 
área tributária para a taxa de congestionamento. Segundo 
o CNJ, cerca de 39% dos processos pendentes são de 
execução fiscal. Má interpretação da legislação e a com-
plexidade do sistema tributário contribuem para disputas. 
Mas um item que o advogado cita pode ser ampliado para 
outras áreas: muitas vezes, o órgão público sabe que um 
tributo é inconstitucional, mas, ainda assim, o institui, 
porque grande parte dos contribuintes não questionarão.

E isso vale para empresas que não consertam prob-
lemas recorrentes em produtos ou cobram por serviços 
de forma irregular. O exemplo de cartões de crédito 
enviados sem solicitação é clássico: apesar de proibida, a 
prática continua, sem uma posição mais firme da Justiça 
para coibir. Com isso, de 10 consumidores, 9 nada fazem, 
mas aquele que corre atrás de seus direitos é mais um a 
congestionar o Judiciário.

Cidade Imperial

A Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de 
Janeiro, presidida por Claudio Castro, buscou identificar 
como a cidade de Petrópolis é percebida, com objetivo 
de ajudar a iniciativa privada e pública na formatação de 
produtos.

Foi realizada, pelo Ipetur, pesquisa com 500 brasileiros: 
99,10% ouviram falar sobre o lugar e destes, 93,69% visi-
taram, restando 6,31% que disseram não conhecer. Quem 
já visitou se referiu ao Museu Imperial (30%), Museu 
do Artesanato (13%) e Casa de Santos Dumont (18%). 
Quase metade dos entrevistados (46,85%) assistiram a 
alguma campanha promocional.

Rápidas

Aasp e ESA-RS realizarão nesta terça-feira, às 16h30, o 
webinário gratuito “Responsabilidade civil dos pais pela 
impossibilidade de filhos nascidos por meio de insemina-
ção artificial conhecerem sua origem genética”. Inscrições: 
aasp.org.br/eventos *** O IJCA – Instituto Jelson da 
Costa Antunes fará, nesta terça, às 16h, a live “Oportuni-
dades de formação e trabalho para a juventude”, pelo 
Instagram.: instagram.com/instituto.jca
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TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/ME 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 9 DE JUNHO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 9 de junho de 2021, às 16h00. Devido à importância e 
urgência do assunto constante da Ordem do Dia, a reunião foi realizada de forma 
virtual, conforme previsto no parágrafo único do Artigo 17 do Estatuto Social da TIM 
Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”). PRESENÇAS: Reuniu-se o 
Conselho de Administração da Companhia com a presença dos Srs. Pietro Labriola, 
Biagio Murciano, Lorenzo Canu, e da Sra. Sabrina di Bartolomeo. Participou, 
ainda, da presente reunião, o Sr. Jaques Horn, Diretor e Secretário. MESA: Sr. 
Pietro Labriola - Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário. ORDEM DO DIA: (1) 
Deliberar sobre a proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio (“JSCP”) 
da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após a análise do material disponibilizado e 
arquivado na sede da Companhia, e com base nos esclarecimentos prestados e nas 
discussões sobre a matéria constante da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, 
por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, 
registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma: (1) Aprovaram 
com fundamento no Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, a distribuição 
de R$207.000.000,00 (duzentos e sete milhões de reais), a título de Juros sobre 
Capital Próprio (“JSCP”), aos acionistas da Companhia. O pagamento ocorrerá 
até o dia 20 de julho de 2021, sem a aplicação de qualquer índice de atualização 
monetária e serão retidos 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, 
por ocasião do crédito de JSCP, sujeito ainda à variação decorrente de eventuais 
mudanças no valor de JSCP por ação, a ser distribuído pela sociedade controlada 
pela Companhia, TIM S.A. ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, 
aprovada e assinada por todos os Conselheiros participantes. Certifico que 
a presente ata é cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio. Rio de 
Janeiro (RJ), 9 de junho de 2021. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja  
nº 4090522, em 23/06/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

AMA – ANGRA MEIO AMBIENTE S.A.
CNPJ nº 42.369.301/0001-37 – NIRE 33.3.0033875-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da AMA – Angra Meio Ambiente S.A. 
(“Companhia”), na Rua Treze, s/n, Lote 15 B, Quadra 24, Parque Belém 
(Cunhambebe), Angra dos Reis/RJ, CEP: 23.935-000, no dia 17 de junho de 
2021, às 17:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as 
formalidades de convocação, em virtude do comparecimento da totalidade 
dos membros do Conselheiro de Administração da Companhia. 3) MESA: 
Presidente: Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Cláudio José 
Pontual Filho. 4) ORDEM DO DIA: Eleição de Diretoria da Companhia. 
5) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas as seguintes 
deliberações: a) Os Conselheiros elegem os membros abaixo qualificados 
para a composição da Diretoria da Companhia, com mandato de 3 (três) anos 
a contar da presente data, sem remuneração: i) HUDSON BONNO, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.005.388 – SSP/
ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 016.977.717-00, com endereço profissional 
na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, 
CEP: 20.021-903, para cargo de Diretor sem Designação Específica; e 
ii) FÁBIO DE ANDRADE PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da identidade nº 06770427-0 – SESP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 
891.629.787-72, com endereço profissional na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, 
na Rua Santa Luzia nº 651, 5º andar, Centro, CEP: 20.021-903, para cargo 
de Diretor sem Designação Específica. b) Os membros eleitos declaram 
não estarem incursos em nenhum crime que os impeça de exercer atividade 
mercantil, não tendo qualquer impedimento legal que impossibilite a investidura 
nos cargos para os quais foram eleitos. 6) ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente Ata lida e aprovada pelos presentes, sem 
quaisquer ressalvas. 7) ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Antônio Carlos 
Ferrari Salmeron e Secretário: Cláudio José Pontual Filho. Conselheiros: 
Antônio Carlos Ferrari Salmeron, Ricardo Mota de Farias e Cláudio José 
Pontual Filho. Diretores Eleitos: Hudson Bonno e Fábio de Andrade Pereira. 
“Confere com o original lavrado no livro próprio.” Cláudio José Pontual Filho 
- Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00004090487 
em 23/06/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

Dívida Pública Federal sobe 1,61%  
em maio após cair 2,92% em abril
Vencimento de títulos vinculados à inflação segurou alta

Depois de uma que-
da 2,92%, a Dívi-
da Pública Federal 

(DPF) voltou a subir em 
maio. Segundo números di-
vulgados nesta segunda-fei-
ra pelo Tesouro Nacional, 
a DPF passou de R$ 5,089 
trilhões para R$ 5,171 tri-
lhões em maio, com alta de 
1,61%. Segundo o Tesouro 
ela continuará subindo nos 
próximos meses e, de acor-
do com a nova versão do 
Plano Anual de Financia-
mento (PAF), apresentada 
no fim de maio, o estoque 
da DPF deve encerrar 2021 
entre R$ 5,5 trilhões e R$ 
5,8 trilhões.

A dívida pública mobi-
liária (em títulos) interna 
(DPMFi) subiu 1,82%, pas-
sando de R$ 4,852 trilhões 
em abril para R$ 4,940 tri-
lhões em maio. No mês 
passado, o Tesouro emitiu 
R$ 58,3 bilhões em títulos 
a mais do que emitiu. Tam-
bém houve a apropriação de 
R$ 29,88 bilhões em juros. 
Por meio da apropriação de 
juros, o governo reconhece, 
mês a mês, a correção dos 
juros que incide sobre os tí-
tulos e incorpora o valor ao 
estoque da dívida pública.

Em maio, o Tesouro 
emitiu R$ 156,8 bilhões, 
acima de R$ 150 bilhões 
pelo nono mês consecuti-
vo. Os resgates somaram 
R$ 98,8 bilhões, impulsio-
nados principalmente pela 
concentração de vencimen-
tos de títulos vinculados à 
inflação. Esses vencimentos 

contribuíram para segurar 
temporariamente a alta da 
dívida pública.

A dívida pública federal 
externa (DPFe) caiu 2,64%, 
passando de R$ 237 bilhões 
em abril para R$ 230,75 
bilhões em maio. Além da 
queda de 3,17% do dólar 
no mês passado, houve o 
vencimento de R$ 567 mi-
lhões de títulos em dólar 
que circulavam no mercado 
internacional.

Colchão

Nos últimos meses, o Te-
souro tinha intensificado a 
emissão de títulos públicos 
para recompor o colchão 
da dívida pública (reserva 
financeira usada em mo-
mentos de turbulência ou 
de forte concentração de 
vencimentos). Depois de 
cair para R$ 969,3 bilhões 
em abril, essa reserva subiu 
para R$ 1,036 trilhão em 
maio.

Atualmente, o colchão 
cobre cerca de 9,6 meses 
de vencimentos da dívida 
pública. Até o fim de 2021, 
está previsto o vencimento 
de R$ 640,9 bilhões em títu-
los federais. Nos primeiros 
meses da pandemia da co-
vid-19, o governo queimou 
parte desse colchão para 
compensar a instabilidade 
no mercado financeiro. Em 
agosto do ano passado, o 
Banco Central teve de re-
passar ao Tesouro R$ 325 
bilhões para ajudar a re-
compor essa reserva. O res-

tante está sendo feito com o 
aumento das emissões. 

Em abril, a proposta 
de emenda à Constituição 
(PEC) emergencial refor-
çou o colchão com mais R$ 
140 bilhões da desvincula-
ção de fundos públicos. 

Composição

Com a concentração 
de vencimentos de títulos 
corrigidos pela inflação, a 
proporção desses papéis 
na DPF caiu de 27,69% em 
abril para 26,95% em maio. 
A nova versão do PAF pre-
vê que a fatia da inflação 
na dívida pública encerre o 
ano numa faixa entre 26% 
e 30%.

A proporção de títulos 
corrigidos pela Taxa Selic 
(juros básicos da econo-
mia) na DPF ficou estável, 
caindo levemente, de 35,5% 
para 35,39%. O PAF prevê 
que o indicador feche 2021 
entre 33% e 37%. O au-
mento da demanda por es-
ses papéis após as recentes 
elevações da Selic pelo Ban-
co Central ajudou a elevar a 
proporção.

A fatia de títulos prefi-
xados (corrigidos com an-
tecedência) também subiu, 
passando de 31,9% para 
32,95%. Composto por 
antigos títulos da dívida in-
terna corrigidos em dólar e 
pela dívida externa, o peso 
do câmbio na dívida públi-
ca caiu de 4,91% para 4,7%. 
Os dois tipos de indexado-
res estão dentro dos limites 

estabelecidos pelo PAF pa-
ra o fim de 2021, entre 31% 
e 35% para os prefixados e 
entre 3% e 7% para o câm-
bio.

Detentores

As instituições financei-
ras seguem como principais 
detentores da Dívida Públi-
ca Federal interna, com 30% 
de participação no estoque. 
Os fundos de investimento, 
com 23,9%, e os fundos de 
pensão, com 23,2%, apare-
cem em seguida na lista de 
detentores da dívida.

Após a retirada de recur-
sos de investidores inter-
nacionais do Brasil, decor-
rente da crise econômica, 
a participação dos não re-
sidentes (estrangeiros) 
continua se recuperando, 
atingindo 9,9% em maio. 
Mesmo assim, o percentual 
está inferior ao observado 
antes da pandemia da co-
vid-19. Os demais grupos 
somam 13,1% de participa-
ção, segundo os dados apu-
rados no mês.

Por meio da dívida pú-
blica, o governo pega di-
nheiro emprestado dos 
investidores para honrar 
compromissos financeiros. 
Em troca, compromete-se 
a devolver os recursos de-
pois de alguns anos, com 
alguma correção, que po-
de seguir a taxa Selic (ju-
ros básicos da economia), 
a inflação, o dólar ou ser 
prefixada (definida com 
antecedência).

Reforma no 
IR é política

Não criar novas faixas 
de Imposto de Renda pa-
ra quem ganha mais e não 
aumentar o imposto sobre 
grandes fortunas no Brasil, 
são medidas vistas com uma 
decisão política do governo 
Jair Bolsonaro. A afirmação 
é da ex-assessora especial 
para a reforma tributária no 
Ministério da Economia, 
Vanessa Canado.

Na semana passada o ex-
chefe de Canado, o ministro 
Paulo Guedes, apresentou a 

segunda parte da reforma 
tributária, com mudanças 
no Imposto de Renda e na 
tributação de investimen-
tos. Antes de sair do go-
verno, no final de abril, a 
ex-assessora participou das 
discussões sobre a reforma.

“Diminuir a desigualdade 
se faz pelo gasto. É muito 
difícil diminuir a desigualda-
de pela tributação porque o 
capital é muito móvel”, disse 
a ex-assessora em entrevis-
ta ao UOL. Atualmente, as 
alíquotas do IR variam de 
7,5% (para quem ganha mais 
de R$ 1.903,98) a 27,5% (pa-
ra quem ganha mais de R$ 
4.664,68). Com a proposta de 

Guedes, as alíquotas seriam 
as mesmas, mas as faixas mí-
nima subiria para R$ 2.500 e 
a máxima, para a partir de R$ 
5.300.

Rússia/China: 
mais amizade

Rússia e China anuncia-
ram, nesta segunda-feira, 
que vão prorrogar por cin-
co anos um tratado de ami-
zade em vigor desde 2001, 
elogiando o “papel estabili-
zador” de sua colaboração 
em face da “turbulência 
global”. O Kremlin emitiu 

declaração conjunta come-
morando o 20º aniversário 
desse pacto, após uma vi-
deoconferência entre Vladi-
mir Putin e Xi Jinping.

Nos últimos meses, am-
bas as potências multipli-
caram as suas declarações 
de apoio, anunciando, so-
bretudo, o reforço da co-
operação nos setores da 
economia, da informação e 
da indústria espacial. Essa 
reaproximação ocorre em 
meio a crescentes tensões e 
competição comercial entre 
a China e os Estados Uni-
dos e um contexto de dete-
rioração das relações russo-
americanas.
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Pulseiras eletrônicas  
para saber se empregado 
está trabalhando

As empresas já estão começando a utilizar o sistema 
de geolocalização, um aplicativo que permite saber on-
de exatamente o empregado está a qualquer momento. 
Isso é muito útil no controle da jornada de trabalho, 
especialmente se o empregado trabalha em home 
office ou nos casos de trabalhadores externos como 
vendedores, motoristas de entrega, profissionais de ma-
rketing, eventos, escolta, transporte de valores, técnicos 
de instalação, plataformas de prospecção de petróleo, 
logística de rotas para evitar lugares perigosos, estradas 
acidentadas, altura de pontes e viadutos etc. Em 2018, 
o IBGE disse que cerca de 3,8 milhões de pessoas 
trabalhavam em home office. Imagina-se que com a 
pandemia esse número obviamente se multiplicou, e 
as empresas precisam saber como seus empregados 
gastam o tempo pago.

Segundo o IBGE, a expectativa de vida do homem 
brasileiro é de 76,3 anos. Se esses dados estiverem cer-
tos, um homem de 20 anos que ingressar hoje no mer-
cado de trabalho terá, em tese, pelo menos mais 56,3 
anos de vida pela frente. Convertidos em horas, esses 
56,3 anos que o nosso trabalhador terá pela frente 
assim que encontrar o primeiro emprego representam 
486.432 horas de vida útil. Suponha-se que ele nunca 
fique desempregado até que advenha a aposentação e 
que trabalhe 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, 
sem faltar um dia ao serviço e sem tirar férias. Até atin-
gir 55 anos, quando poderá se aposentar depois de 35 
anos de serviço, terá trabalhado 87.360 horas. Ou seja: 
das 486.432 horas de sua vida útil a partir dos 20 anos, 
quando ingressou no mercado de trabalho, trabalhou 
apenas 17,95% delas (87.360) até aposentar-se. As 
outras 399.072 horas (82,05%) terá usado em qualquer 
outra coisa, mas não com trabalho.

As empresas estão muito interessadas em saber o 
que os seus empregados fazem durante essas 87.360 
pagas. Algumas já disponibilizam celulares corporativos 
que, conectados ao bluetooth, além de informar onde 
os empregados estão e o que estão fazendo, avisam o 
empregado e a própria empresa se o trabalhador está 
respeitando o distanciamento social mínimo entre um 
colega e outro. O problema começa quando o em-
pregado deixa a empresa, pois, se não tiver o cuidado 
de desligar o aparelho, ou o deixar ligado de má-fé, o 
aplicativo continuará recolhendo seus dados pessoais, 
muitos deles sensíveis segundo a LGPD. As empresas 
poderão enfrentar problemas e as multas são mil-
ionárias.

Há notícias de que outras empresas estão utilizando 
pulseiras eletrônicas que medem a temperatura corpo-
ral do empregado e o número de batimentos cardíacos. 
Já se sabe que temperatura corporal, raio de dilatação 
da íris e número de batimentos cardíacos aumentam 
com sensações de prazer, e por meio desse sistema 
será possível saber quanto empo o empregado passou 
realmente trabalhando ou usando o e-mail da empresa 
para fins particulares, vendo fotos, jogando ou acessan-
do tik-toks ou stories de colegas e celebridades.

Não duvido nada se amanhã ou depois nos implan-
tarem um microchip debaixo da unha que nos tornará 
imune ao sono, à fadiga, à fome, à poluição e ao estres-
se. A verdade, amigos, é que eu, você e todas as pes-
soas que conhecemos somos analógicos. Mas o mundo 
virou digital, e ninguém teve a gentileza de nos avisar.

Castro espera R$ 3 bi com 
privatização do bloco 3 da Cedae
O governador do 

Rio de Janeiro, 
Claudio Castro, 

disse nesta segunda-feira 
ao participar da abertura da 
4ª Semana BNDES de Sa-
neamento, que a licitação 
do bloco 3 de privatização 
da Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos (Cedae), 
prevista para novembro, 
deverá atingir R$ 3 bilhões, 
contra os R$ 900 milhões 
previstos inicialmente. Ele 
explicou que por ocasião 
da privatização de serviços 
da Cedae, em abril, o bloco 
3 tinha apenas sete municí-
pios engajados e, atualmen-
te, já são mais de 20. 

Durante o primeiro lei-
lão, três dos quatro blocos 
de privatização regionaliza-
da dos serviços de abaste-
cimento de água e esgota-
mento sanitário, à exceção 
do bloco 3, foram vendidos 
para os consórcios Aegea 
e Iguá, que atenderão mais 
de 11 milhões de habitan-
tes. Somadas, as ofertas al-
cançaram R$ 22,69 bilhões, 
com ágio de 134% em rela-
ção ao valor mínimo estipu-
lado para outorga do servi-
ço, de R$ 9,7 bilhões.

O presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), Gustavo Mon-
tezano, abriu o evento clas-
sificando o leilão da Cedae 
de emblemático. Segundo 
Montezano, o início do es-
forço de universalização 
da água e do esgotamen-
to sanitário no país é mar-
cado por quatro etapas: o 
pré-marco regulatório, a 

aprovação do marco pelo 
Congresso Nacional no ano 
passado, o leilão de privati-
zação regionalizada dos ser-
viços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitá-
rio da região metropolitana 
de Maceió, em setembro 
de 2020, mostrando que “é 
possível fazer saneamento 
com baixo nível de recursos 
públicos”, e o leilão da Ce-
dae, “pela magnitude e pelo 
valor investido”. 

Amapá

O presidente do BNDES 
disse que o leilão para pri-
vatização dos serviços de 
água e esgoto do Amapá, 
programado para o dia 2 de 
setembro, “tem tudo para 
ser bem-sucedido”.

O governador do Ama-
pá, Waldez Góes, salientou 
que o BNDES está for-
matando projetos para os 
vários estados brasileiros 
respeitando suas diferenças 
sociais e econômicas, com 
a modelagem das privatiza-
ções feita a partir das carac-
terísticas locais. 

O governador disse que 
o grande problema ambien-
tal e social do estado não 
são o desmatamento nem 
as queimadas. “O maior 
problema ambiental e de 
saúde pública do Amapá é 
o saneamento básico”. 

Waldez Góes disse que, 
embora 70% da população 
do estado viva na região 
metropolitana, a intenção 
é promover cobertura de 
100% de todos os municí-
pios. Admitiu, porém, que 

a privatização permitirá a 
cobertura de 90% do Ama-
pá. Os 10% restantes, que 
se referem a populações de 
áreas remotas, como indí-
genas, ribeirinhos, quilom-
bolas, e que não terão co-
bertura da concessionária, 
serão atendidos pela missão 
social do estado.

Paraíba

Participando também da 
transmissão ao vivo pela 
internet de abertura da 4ª 
Semana BNDES de Sane-
amento, o governador da 
Paraíba, João Azevêdo, as-
segurou que o saneamento 
básico é uma “questão de 
justiça, principalmente em 
estados como o nosso”. Ci-
tou que a Paraíba enfrenta 
dificuldades climáticas, com 
ciclos permanentes de se-
ca, em especial na área do 
semiárido. Na avaliação do 
governador, isso faz com 
que a questão da água tenha 
particularidades que a mo-
delagem que será efetuada 
pelo BNDES deve levar em 
consideração.

No dia 11 de junho, o 
BNDES e o governo da 
Paraíba firmaram contrato 
para realização de estudos 
voltados à estruturação de 
um projeto que permitirá 
a ampliação dos serviços 
de fornecimento de água 
e esgotamento sanitário 
em 93 municípios do esta-
do. A expectativa é que o 
projeto aumente em 22% a 
cobertura de abastecimen-
to de água e em 54% a de 
esgoto.

“Água é uma coisa bá-
sica para a sobrevivência”, 
destacou João Azevêdo. 
Ele disse que não é possível 
que municípios paraibanos, 
que terão até dezembro co-
bertura 4G de telefonia e 
que já possuem cobertura 
total de energia, ainda não 
tenham universalização de 
água e esgoto. “Há uma la-
cuna grande na área de sa-
neamento”.

Gustavo Montezano 
anunciou que pretende 
manter a cada seis meses 
uma semana para debates e 
opiniões sobre a jornada de 
saneamento no Brasil, que 
constitui o maior programa 
de redução da desigualdade 
social no país. “Para que o 
programa continue sendo 
bem-sucedido, é preciso o 
engajamento de todos”.

A 4ª Semana se estende-
rá até o dia 2 de julho, com 
painéis de debates, que con-
tarão com a participação de 
representantes dos gover-
nos estaduais, executivos 
de empresas privadas e do 
próprio BNDES, além de 
consultores especializados. 

A visão geral sobre pro-
jetos de saneamento do 
BNDES e projetos nos es-
tados do Rio de Janeiro, do 
Amapá e de Alagoas serão 
discutidos nesta terça-feira. 

Seguem-se, no dia 30, 
Modelos Alternativos de 
Desestatização para Atin-
gir a Universalização: Caso 
Corsan (RS); e Saneamento 
como Estratégia AGS (Área 
de Gestão Pública e Socio-
ambiental) no Brasil, no dia 
2 de julho.

Serviços de terceirização de processos 
jurídicos movimentarão US$ 30 bi até 2027

A prestação de ser-
viços de forma 
terceirizada para o 

ambiente jurídico tem cres-
cido na velocidade em que 
surgem novas ferramentas 
tecnológicas para apoiar o 
trabalho tanto dos órgãos 
públicos como dos escritó-
rios de advocacia. Segundo 
um relatório divulgado no 
dia 15 de junho pela espe-
cializada em pesquisas Glo-
bal Market Insights, este 
aquecimento tende a con-
tinuar crescendo nos pró-
ximos anos e chegar a uma 
movimentação financeira 
de US$ 30 bilhões até 2027.

Os responsáveis pelo 
estudo argumentam que o 
número crescente de orga-
nizações corporativas, jun-
tamente com as mudanças 
no cenário regulatório, tem 
impulsionado a demanda 
por serviços terceirizados 
no setor. Eles afirmam que 
as organizações buscam 
a ajuda de provedores de 
serviços terceirizados de 
processos jurídicos para ga-

rantir a conformidade estri-
ta com os regulamentos em 
constante mudança.

Outra justificativa é que o 
número crescente de PMEs 
estimulará a demanda por 
serviços terceirizados já 
que eles permitem às com-
panhias desse porte con-
tar com assistência jurídica 
com custos reduzidos já 
que convivem com restri-
ções orçamentárias. Desta 
forma, a parceria com um 
provedor de serviços de 
terceirização de processos 
jurídicos permite que eles 
aliviem o estresse com as 
demandas do departamento 
jurídico da empresa.

No Brasil, a busca por es-
te tipo de parceria segue es-
sa tendência. Um exemplo 
é a legaltech Kronoos, pla-
taforma de compliance que 
realiza pesquisas em mais 
de 2.500 fontes para confe-
rir a idoneidade de pessoas 
e empresas.

A startup afirma ter de-
tectado um crescimento de 
20% na carteira de clientes 

e 45% no faturamento so-
mente durante o primeiro 
trimestre deste ano. Entre 
as razões para a grande pro-
cura se destaca a demanda 
por serviços de background 
check, principalmente nos 
setores de operações socie-
tárias e  bancos de investi-
mento nos últimos meses.

Baseada em tecnologias 
de ponta para mineração 
de dados e crawling, o sis-
tema da Kronoos consegue 
apontar com precisão o en-
volvimento de determinada 
empresa, seus sócios ou fa-
miliares, em casos de frau-
des, corrupção, lavagem de 
dinheiro, terrorismo, crimes 
ambientais ou emprego de 
mão de obra escrava e in-
fantil.

“Nossa plataforma auxi-
lia o trabalho dos escritórios 
de advocacia de duas for-
mas principais. Primeiro ao 
agilizar operações que antes 
eram feitas manualmente, 
economizando tempo dos 
advogados e diminuindo o 
custo para os clientes. Num 

segundo momento, ela cria 
demandas antes inexisten-
tes, como por exemplo, a 
possibilidade da realização 
de background check pa-
ra clientes que não faziam 
isso, mas agora passam a 
fazer em razão do custo 
reduzido”, diz o CEO da 
Kronoos, Alexandre Pego-
raro.

Segundo o relatório da 
Global Market Insights, ha-
verá também uma demanda 
crescente por serviços de 
elaboração de contratos, 
incluindo desenvolvimen-
to, licenciamento, aquisição, 
distribuição ou transferên-
cia, financiamento, revisão 
e comentários em relação 
ao formulário do cliente ou 
posições padrão.

Com os prestadores de 
serviços de terceirização 
de processos jurídicos ela-
borando contratos precisos 
que especificam as obriga-
ções e direitos de diferentes 
partes, o mercado testemu-
nhará uma demanda cres-
cente.
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XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ Nº. 23.093.056/0001-33 / NIRE 33.3.0031740-6

Ata de Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: Rea-
lizada no dia 18/06/2021, às 10h00, na sede social da Xingu Rio Transmissora 
de Energia S.A.(“Cia.”), localizada na Av. Presidente Vargas, nº 955, 13º andar, 
sala 1.301 (parte), na RJ/RJ.  2. Presença: Compareceram a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração, a saber, os Srs. Shirong Lyu, Zhong-
jiao Chang, Ramon Sade Haddad e Anselmo Henrique Seto Leal. 3. Convoca-
ção: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença a totalidade 
dos membros do Conselho de Administração, aplicando-se subsidiariamente o 
disposto no § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 e alterações poste-
riores (“Lei das Sociedades por Ações”). 4. Mesa: Presidente:Sr. Shirong Lyu; 
Secretário: Sr. Zhongjiao Chang 5. Ordem Do Dia: Deliberar sobre (i) a realiza-
ção e ratificação, pela Cia., da 7ª emissão de debêntures simples, não conver-
síveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicio-
nal, em série única, para distribuição pública, com esforções restritos, no valor 
de R$1.100.000.000,00 (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente)as quais 
serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos 
termos da Lei nº 6.385, de 07/12/1976, conforme alterada (“Oferta Restrita”), da 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, 
conforme alterada (“Instrução CVM 476”), da Lei nº 12.431, de 24/06/2011, con-
forme alterada (“Lei 12.431”), e das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis; (ii)a prestação, pela Cia., de garantia real em favor dos titulares das 
Debêntures (“Debenturistas”), representados pelo agente fiduciário (“Agente Fi-
duciário”), que consistirá na Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme 
definido abaixo); (iii) a aprovação do compartilhamento das Garantias Reais 
(conforme definido abaixo) entre os Debenturistas e o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (“BNDES”); e (iv) a contratação das institui-
ção(ões) financeira(s) integrante(s) do sistema de distribuição de valores mobi-
liários para intermediar a Oferta Restrita (“Coordenador(es)”) e os demais pres-
tadores de serviços necessários para a Emissão e a Oferta Restrita (tais como 
agente fiduciário, escriturador, banco liquidante, assessores jurídicos, agência 
de rating e demais instituições que, eventualmente, sejam necessárias para a 
realização da Emissão e da Oferta Restrita), fixando-lhes os respectivos hono-
rários. 6. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da ordem 
do dia, os acionistas,por unanimidade de votos, tomaram as seguintes delibera-
ções, sem quaisquer ressalvas ou restrições, nos termos do Art. 24, (f) e (h) do 
estatuto social da Cia.: 6.1. Aprovar a realização e ratificação, pela Cia., da 
Emissão e da Oferta Restrita, mediante a celebração do “Instrumento Particular 
de Escritura da 7ª emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, 
da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série 
Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Xingu Rio Transmis-
sora de Energia S.A.” (“Escritura de Emissão”), que contará com as principais 
condições e características descritas abaixo: (a) Número da Emissão: 7ª emis-
são de debêntures da Cia.; (b) Data da Emissão: Para todos os fins e efeitos 
legais, a data da emissão das Debêntures é 15/06/2021 (“Data de Emissão”); (c) 
Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$1.100.000.000,00, 
na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”);  (d) Quantidade de Debêntures: 
Serão emitidas 1.100.000 Debêntures;  (e) Série: A Emissão será realizada em 
série única;  (f) Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão 
objeto de distribuição pública, com esforços restritos, em regime de garantia fir-
me de colocação, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do 
sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”), sendo certo 
que a garantia firme de colocação será prestada, de forma individual e não soli-
dária, para o equivalente ao Valor Total da Emissão (“Garantia Firme”), conforme 
os termos e condições do “Contrato de Distribuição Pública, com Esforços Res-
tritos, da 7ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Úni-
ca, em Regime de Garantia Firme de Colocação, da Xingu Rio Transmissora de 
Energia S.A.”, a ser celebrado entre os Coordenadores e a Cia.(“Contrato de 
Distribuição”). A Garantia Firme será exercida de acordo com os termos e con-
dições e nas proporções previstas no Contrato de Distribuição; (g) Conversibili-
dade, Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em 
ações de emissão da Cia.. As Debêntures serão escriturais e nominativas, sem 
emissão de cautelas ou certificados;  (h) Espécie: As Debêntures serão da es-
pécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, nos termos do Art. 
58, caput, da Lei das Sociedades por Ações;  (i) Prazo e Data de Vencimento: 
Ressalvadas as hipóteses de (i) aquisição facultativa, com o consequente can-
celamento da totalidade das Debêntures; (ii) resgate antecipado facultativo total 
com o consequente cancelamento da totalidade das Debêntures; (iii) oferta de 
resgate antecipado da totalidade das Debêntures com o consequente cancela-
mento das Debêntures; e (iv) vencimento antecipado das obrigações decorren-
tes das Debêntures, ocasiões em que a Cia. obriga-se a proceder ao pagamen-
to das Debêntures pelo Valor Nominal Atualizado (conforme definido abaixo), 
acrescido dos Juros Remuneratórios (conforme definido abaixo) devidos, e em 
observância à regulamentação aplicável, inclusive o Art. 1º, § 1°, inciso I, da Lei 
12.431, e ao Art. 1º da Resolução CMN 3.947, as Debêntures terão prazo de 
162 meses, vencendo-se, portanto, em 15/12/2034 (“Data de Vencimento das 
Debêntures”);  (j) Valor Nominal Unitário das Debêntures: O valor nominal unitá-
rio das Debêntures será de R$1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal 
Unitário”). (k) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures 
serão subscritas no mercado primário, pelo seu Valor Nominal Unitário, e inte-
gralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição, durante o 
prazo de colocação das Debêntures, na forma dos Arts. 7º-A e 8° da Instrução 
CVM 476, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. A “Data da 
Primeira Integralização” será considerada como a data da primeira subscrição e 
integralização das Debêntures. Caso ocorra a integralização das Debêntures 
em mais de uma data, o preço de subscrição para as Debêntures que foram in-
tegralizadas após a Data da Primeira Integralização será equivalente ao Valor 
Nominal Atualizado das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios (defi-
nido na Escritura de Emissão), calculados pro rata temporis desde a Data da 
Primeira Integralização até a data de sua efetiva integralização;  (l) Atualização 
Monetária: O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, conforme o caso, será atualizado monetariamente pela variação 
acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), calcu-
lado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(“IBGE”), desde a Data da Primeira Integralização até a data de seu efetivo pa-
gamento (“Atualização Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária 
automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário das Debêntures ou, se 
for o caso, ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures (“Valor Nominal 
Atualizado”), calculado de forma pro rata temporis, com base em 252 (duzentos 
e cinquenta e dois) Dias Úteis, de acordo com a fórmula a ser descrita na Escri-
tura de Emissão;  (m) Juros Remuneratórios: Sobre o Valor Nominal Atualizado 
das Debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes ao maior entre 
(i) a taxa interna de retorno indicativa divulgada pela ANBIMA, em sua página na 
internet (http://www.anbima.com.br), do Tesouro IPCA+ com juros semestrais 
com vencimento em 2030 (“Tesouro IPCA+/2030”), acrescida exponencialmente 
de um spread equivalente a 0,75% ao ano, base 252 Dias Úteis; e (ii) 4,35% ao 
ano, base 252 Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”), sendo que o Tesouro 
IPCA+/2030 deverá ser apurado previamente a data de celebração da Escritura 
de Emissão na data de realização do procedimento de coleta de intenções de 
investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) a ser organizado pelos Coorde-
nadores e realizado sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máxi-
mos, para verificação e definição da taxa definitiva dos Juros Remuneratórios 
das Debêntures;  (n) Pagamento dos Juros Remuneratórios: Os Juros Remune-
ratórios das Debêntures serão apurados semestralmente, sempre no dia 15 dos 
meses de junho e dezembro de cada ano, sendo certo que: (i) o primeiro paga-
mento dos Juros Remuneratórios das Debêntures será realizado em 15/12/2021 
(inclusive); e (ii) os demais pagamentos dos Juros Remuneratórios das Debên-
tures ocorrerão sucessivamente, nas mesmas datas de pagamento das parce-
las de amortização, conforme previstas na Escritura de Emissão, sendo o último 
pagamento realizado na Data de Vencimento das Debêntures (cada uma des-
sas datas, uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”, conforme apli-
cável). Farão jus aos Juros Remuneratórios aqueles que forem titulares de De-
bêntures ao final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Pagamento dos 
Juros Remuneratórios;  (o) Amortização do Valor Nominal Atualizado: O Valor 
Nominal Atualizado das Debêntures será amortizado em parcelas semestrais e 
consecutivas, nas respectivas datas de amortização, sendo o primeiro paga-
mento em 15/12/2021, conforme cronograma a ser previsto na Escritura de 
Emissão (“Datas de Amortização das Debêntures”);  (p) Amortização Extraordi-
nária Facultativa: As Debêntures não estarão sujeitas à amortização extraordi-
nária facultativa pela Cia.. (q) Repactuação Programada: Não haverá repactua-
ção programada das Debêntures;  (r) Resgate Antecipado Facultativo Total: A 
Cia. poderá optar, a seu exclusivo critério, por realizar o resgate antecipado fa-
cultativo integral das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”), nos 
termos da Resolução CMN 4.751 (conforme definido abaixo) ou de outra forma, 
desde que venha a ser legalmente permitido e devidamente regulamentado pelo 
CMN, nos termos da Lei 12.431, com consequente cancelamento das debêntu-
res efetivamente resgatadas, desde que que se observem: (i) o prazo médio 
ponderado mínimo de 4 (quatro) anos dos pagamentos transcorridos entre a 
Data de Emissão e a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo das De-
bêntures; (ii) o disposto no inciso II do Art. 1°, §1°, da Lei 12.431, na Resolução 
CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis; e (iii) os ter-
mos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão. O valor a ser pago 
pela Cia. em relação a cada uma das Debêntures no âmbito do Resgate Anteci-
pado Facultativo Total será equivalente ao maior dos valores indicados no item 
(1) ou no item (2) abaixo: (1) Valor Nominal Unitário Atualizado acrescido: (a) 
dos Juros Remuneratórios calculados, pro rata temporis, desde a Data da Pri-
meira Integralização ou a Data de Pagamento de Juros Remuneratórios imedia-
tamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate (exclusive); (b) 
dos Encargos Moratórios, se houver; e (c) de quaisquer obrigações pecuniárias 
e outros acréscimos referentes às Debêntures; ou (2) valor presente das parce-
las remanescentes de pagamento de amortização do Valor Nominal Atualizado 
e dos Juros Remuneratórios, utilizando como taxa de desconto a taxa interna de 
retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento 
mais próximo à duration remanescente das Debêntures, calculado conforme 
cláusula a ser prevista na Escritura de Emissão, e somado aos Encargos Mora-
tórios, se houver, à quaisquer obrigações pecuniárias e a outros acréscimos 
referentes às Debêntures; (s) Oferta de Resgate Antecipado Total: A Cia. poderá 
realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, a ser ende-
reçada a todos os Debenturistas, sem distinção, sendo assegurado a todos os 
Debenturistas igualdade de condições para aceitar ou recusar, a seu exclusivo 
critério, a oferta de resgate antecipado das Debêntures por eles detidas, desde 
que haja prévia e expressa autorização do BNDES, observados os demais ter-
mos da Escritura de Emissão, da Lei 12.431, da Resolução 4.751 ou outro que 
venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentações aplicáveis, inclusive 
em relação ao eventual prazo mínimo entre a Data de Emissão e a data da 
oferta de resgate antecipado, se houver (“Resolução CMN 4.751”), da Lei das 
Sociedades por Ações e demais regulamentações aplicáveis (“Oferta de Resga-
te Antecipado”). Os valores a serem pagos aos Debenturistas em razão do res-
gate antecipado devido deverão ser equivalentes ao Valor Nominal Atualizado, 
acrescido dos Juros Remuneratórios calculados pro rata temporis desde a Data 
da Primeira Integralização ou última Data de Pagamento dos Juros Remunera-
tórios, conforme o caso, e dos respectivos Encargos Moratórios, caso aplicável, 
até a data do efetivo resgate, podendo, ainda, ser oferecido prêmio de resgate 
antecipado aos Debenturistas, a exclusivo critério da Cia., o qual não poderá ser 
negativo;  (t) Aquisição Facultativa: Observado o previsto na Instrução da CVM 
nº 620, de 17/03/2020, a Cia. poderá, a partir do 25º mês (inclusive) contado da 
Data de Emissão, ou seja, a partir de 15/07/2023, exclusive, nos termos do Art. 
1º, § 1º, inciso II, da Lei 12.431 e desde que observado o prazo médio pondera-
do superior a 4 (quatro) anos, nos termos do Art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei 12.431, 
a seu exclusivo critério e sujeita ao aceite do respectivo debenturista vendedor, 
adquirir Debêntures por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Atualizado, de-
vendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações finan-

ceiras da Cia., ou por valor superior ao Valor Nominal Atualizado, além de obser-
var o disposto no Art. 55, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures 
adquiridas pela Cia. nos termos deste item poderão, a critério da Cia., permane-
cer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado e somente poderão 
ser canceladas, na forma que vier a ser regulamentada pelo CMN e caso a re-
ferida regulamentação seja aplicável às Debêntures, em conformidade com o 
disposto no Art. 1º, § 1º, inciso II, e no Art. 2º, § 1º, da Lei 12.431;  (u) Garantias 
Reais: Para assegurar o cumprimento de todas as obrigações decorrentes da 
Escritura de Emissão, na forma compartilhada descrita abaixo, o fiel, pontual e 
integral pagamento do Valor Total da Emissão, na Data de Emissão, devido nos 
termos da Escritura de Emissão, acrescido da Atualização Monetária, dos Juros 
Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, conforme aplicável, bem como das 
demais obrigações pecuniárias presentes e futuras, principais e acessórias, pre-
vistas na Escritura de Emissão e nos Contratos de Garantia, inclusive honorá-
rios do Agente Fiduciário e despesas judiciais e extrajudiciais comprovadamente 
incorridas pelo Agente Fiduciário ou Debenturista na constituição, formalização, 
execução e/ou excussão das garantias previstas na Escritura de Emissão 
(“Obrigações Garantidas”) serão constituídas as seguintes garantias:  (i) Pe-
nhor de Ações: penhor, em primeiro e único grau, em caráter irrevogável e irre-
tratável, de acordo com as disposições dos Arts. 1.431 e seguintes da Lei nº 
10.406, de 10/01/2002, conforme alterada (“Código Civil”), e do Art. 39 da Lei 
das Sociedades por Ações, da totalidade das ações do capital social da Cia. de 
titularidade da State Grid Brazil Holding S.A., CNPJ/ME nº 11.938.558/0001-39 
(“Garantidora”), na Data de Emissão (“Penhor de Ações”), sendo certo que o 
Penhor de Ações abrangerá todos os direitos, existentes e futuros, decorrentes 
das ações representando o capital social da Cia., incluindo as novas ações de 
emissão da Cia. que a Garantidora venha a subscrever ou adquirir no futuro, 
durante a vigência do Contrato de Penhor de Ações (conforme definido abaixo), 
seja na forma dos Arts. 166, 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por Ações, 
seja por força de bonificações, desmembramentos ou grupamentos das Ações, 
seja por consolidação, fusão, aquisição, permuta de ações, divisão de ações, 
reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não 
as ações originalmente empenhadas, bem como todos os dividendos (em di-
nheiro ou mediante distribuição de novas ações), lucros, frutos, bonificações, 
direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores atribuídos, 
declarados e ainda não pagos ou a serem declarados, recebidos ou a serem 
recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos e/ou atribuídos à Garantidora, 
inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de disposição ou 
alienação das ações, valores mobiliários ou títulos nos quais as ações sejam 
convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), assim 
como todas as outras quantias pagas ou a serem pagas em decorrência de, ou 
relacionadas à, quaisquer das ações, e o direito de subscrição de novas ações 
representativas do capital social da Cia., bônus de subscrição, debêntures con-
versíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários 
conversíveis em ações, relacionados à participação acionária da Garantidora, 
bem como direitos de preferência e opções de titularidade da Garantidora A 
constituição do Penhor de Ações em favor dos Debenturistas será formalizada 
por meio da celebração do aditamento ao Contrato de Penhor de Ações e Ou-
tras Avenças nº 18.2.0573.2, celebrado originalmente entre o BNDES, a Garan-
tidora e a Cia., na qualidade de interveniente (respectivamente “Aditamento ao 
Contrato de Penhor de Ações” e “Contrato de Penhor de Ações”); (ii) Cessão 
Fiduciária de Direitos: cessão fiduciária pela Cia., nos termos do § 3º do Art. 
66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, em caráter irrevogável e irretratá-
vel: (a) da totalidade dos direitos creditórios de que é titular, emergentes do 
Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica 
nº 07/2015-ANEEL (“Contrato de Concessão”), celebrado entre a União, repre-
sentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (“ANEEL”) e a Cia., 
em 22 de outubro de 2015, e posteriores aditivos, compreendendo, mas não se 
limitando ao direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou poten-
cialmente, sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes de pagamento 
pelo Poder Concedente à Cia., incluído o direito de receber todas as indeniza-
ções pela extinção da concessão outorgada nos termos do Contrato de Conces-
são; (b) da totalidade dos direitos creditórios de sua titularidade decorrentes da 
prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, previstos no Contrato 
de Concessão (inclusive decorrentes de resoluções autorizativas no âmbito da 
concessão de serviço público), no Contrato de Prestação de Serviços de Trans-
missão nº 08/2015, firmado entre a Cia. e o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico – ONS (“ONS”), em 24/06/2016 e seus posteriores aditivos (“Contrato 
de Prestação de Serviços de Transmissão”), e nos Contratos de Uso do Sistema 
de Transmissão, estes últimos celebrados entre o ONS e os usuários do sistema 
de transmissão (“Contratos de Uso do Sistema de Transmissão”), incluindo a 
totalidade da receita proveniente da prestação dos serviços de transmissão; (c) 
dos direitos creditórios das Contas do Projeto (conforme definido na Escritura de 
Emissão); e (d)de todos os demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, poten-
ciais ou não, da Cia. que possam ser objeto de cessão fiduciária de acordo com 
as normas legais e regulamentares aplicáveis, decorrentes do Contrato de Con-
cessão, do Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão e dos Contratos 
de Uso do Sistema de Transmissão, ou decorrentes, a qualquer título da presta-
ção de serviços de transmissão de energia elétrica pela Cia. (“Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios” e, em conjunto com o Penhor de Ações, as “Garantias 
Reais”). A constituição da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em favor dos 
Debenturistas será formalizada por meio da celebração de aditamento ao Con-
trato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Aven-
ças nº 18.2.0573.3, celebrado originalmente entre a Cia. e o BNDES em 
21/11/2018 (respectivamente “Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária”, 
“Contrato de Cessão Fiduciária” e, em conjunto com o Contrato de Penhor de 
Ações, os “Contratos de Garantia”). As Garantias Reais (com exceção da Conta 
Reserva das Debêntures e da Conta Reserva do BNDES) serão compartilha-
das, sem ordem de preferência de recebimento no caso de excussão, e propor-
cionalmente ao respectivo saldo devedor da Cia. perante cada Debenturista ou 
credor no “Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 
18.2.0573.1”, celebrado em 27/11/2018 entre a Cia. e o BNDES, tendo como 
interveniente a Garantidora, conforme aditado, conforme o caso, nos termos do 
“Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças” a ser celebrado 
entre o BNDES e o Agente Fiduciário (“Contrato de Compartilhamento de Ga-
rantias”); (v) Garantia Fidejussória: Fiança, a ser outorgada pela Garantidora, 
nos termos da Escritura de Emissão, a qual permanecerá em vigor até o Com-
pletion Financeiro (conforme definido na Escritura de Emissão) ou até a quita-
ção integral das Debêntures, o que ocorrer primeiro (“Fiança” e, em conjunto 
com as Garantias Reais, as “Garantias”); (w) Depósito para Distribuição e Nego-
ciação: As debêntures serão depositadas para (i) distribuição pública no merca-
do primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), admi-
nistrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 
(“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3 e (ii) nego-
ciação, observado o disposto na Escritura de Emissão, no mercado secundário 
por meio do CETIP 21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado 
e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente 
por meio da B3 e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3;  (x) Venci-
mento Antecipado: As Debêntures poderão ser objeto de vencimento antecipa-
do, podendo ser exigido o imediato pagamento, pela Cia. ou pela Garantidora, 
aos Debenturistas, do Valor Nominal Atualizado das Debêntures, acrescido dos 
Juros Remuneratórios devidos, calculados pro rata temporis desde a Data da 
Primeira Integralização ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios apli-
cável, conforme o caso, e dos Encargos Moratórios e multas, se houver, inciden-
tes até a data do seu efetivo pagamento, sem prejuízo ainda da busca de inde-
nização por perdas e danos que compense integralmente o eventual dano cau-
sado pelo inadimplemento da Cia., na ocorrência de quaisquer das situações 
previstas na Escritura de Emissão, respeitados os respectivos prazos de cura, e 
observado que o pagamento a ser realizado nos termos deste item, pela Cia. 
aos Debenturistas, deverá ser considerado final com base nas informações for-
necidas pelo Escriturador (conforme definido na Escritura de Emissão), confor-
me o caso;  (y) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as De-
bêntures serão efetuados pela Cia. utilizando-se, conforme o caso: (i) os proce-
dimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente 
na B3; ou (ii) os procedimentos adotados pelo Escriturador, para as Debêntures 
que eventualmente não estejam custodiadas eletronicamente na B3, ou, confor-
me o caso, pela instituição financeira contratada para este fim, ou ainda na sede 
da Cia., se for o caso. (z) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Atualização 
Monetária e dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamen-
to de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão 
sujeitos, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, in-
dependentemente de aviso ou notificação ou interpelação judicial ou extrajudi-
cial, a: (i) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o mon-
tante devido calculados pro rata temporis; e (ii) multa convencional, irredutível e 
de natureza não compensatória, de 2% sobre o valor devido e não pago (“En-
cargos Moratórios”);  (aa) Destinação de Recursos: Nos termos do Art. 2°, § 1°, 
da Lei 12.431, do Decreto 8.874, e da Resolução do Conselho Monetário Nacio-
nal (“CMN”) nº 3.947, de 27/01/2011 (“Resolução CMN 3.947”), os recursos lí-
quidos captados pela Cia. por meio da Emissão serão utilizados exclusivamente 
para investimentos, reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à 
implantação e exploração do empreendimento composto pelas seguintes insta-
lações de transmissão de energia nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro (“Projeto”);  (bb) Demais Características: As demais 
características e condições da Emissão e das Debêntures estão previstas na 
Escritura de Emissão. 6.2. Aprovar a outorga, pela Cia., da Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios, mediante a celebração do Aditamento ao Contrato de Ces-
são Fiduciária;  6.3. Aprovar a contratação do(s) Coordenador(es) e os demais 
prestadores de serviços necessários para a Emissão e a Oferta Restrita (tais 
como agente fiduciário, escriturador, banco liquidante, assessores jurídicos, 
agência de rating e demais instituições que, eventualmente, sejam necessárias 
para a realização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo eventuais substitui-
ções), fixando-lhes os respectivos honorários. 6.4. Aprovar o compartilhamento 
das Garantias Reais com o BNDES. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata 
que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. RJ, 18 de ju-
nho de 2021. Mesa: Shirong Lyu - Presidente; Zhongjiao Chang - Secretário; 
Conselheiros: Shirong Lyu - Presidente do Conselho de Administração; Zhon-
gjiao Chang - Conselheiro; Ramon Sade Haddad - Conselheiro; Anselmo 
Henrique Seto Leal - Conselheiro. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4091277 em 
24/06/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.  
Ata de Assembleia Geral Extraordinária. Ata lavrada em forma de sumário, 
nos termos do § 1º, do Art. 130, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 e alterações 
posteriores (“Lei das S.A.’s”). 1. Data, Horario e Local: Realizada em 18/06/021, 
às 11h00, na sede social da Xingu Rio Transmissora de Energia (“Cia.”), na RJ/
RJ, na Av. Presidente Vargas, nº 955, 13º andar, sala 1301 (parte), Centro CEP 
20.071-004.  2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade 
das ações de emissão da Cia., como se verificou pelas assinaturas apostas no 
Livro de Presença de Acionistas 3. Convocação: Dispensada a convocação 
prévia, tendo em vista a presença de todas as Acionistas, na forma do disposto 
no § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações.  4. Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. ShirongLyu e secretariados pelo Sr. Zhongjiao Chang. 5. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a realização e ratificação, pela Cia., da 7ª 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com 
garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribui-
ção pública, com esforções restritos, no valor de R$1.100.000.000,00 (“Emis-
são” e “Debêntures”, respectivamente)as quais serão objeto de distribuição pú-
blica com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 
07/12/1976, conforme alterada (“Oferta Restrita”), da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instru-
ção CVM 476”), da Lei nº 12.431, de 24/06/2011, conforme alterada (“Lei 
12.431”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis; (ii)a 
prestação, pela Cia., de garantia real em favor dos titulares das Debêntures 
(“Debenturistas”), representados pelo agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), 
que consistirá na Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme definido 

abaixo), bem como a celebração, na qualidade de interveniente anuente, do 
Aditamento ao Contrato de Penhor de Ações (conforme abaixo definido); (iii)a 
aprovação do compartilhamento das Garantias Reais (conforme definido abai-
xo) entre os Debenturistas e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (“BNDES”); (iv)a autorização à Diretoria da Cia. e/ou aos seus procura-
dores para: (a) negociar os demais termos e condições das Debêntures, obser-
vados os limites aprovados nesta assembleia; e (b) adotar todos e quaisquer 
atos e a assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e 
formalização das deliberações tomadas nesta assembleia, incluindo, mas não 
se limitando a,a celebração de todos os documentos necessários à efetivação 
da Oferta Restrita, da Emissão e das Garantias Reais, inclusive o “Instrumento 
Particular de Escritura da 7ª emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis 
em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, 
em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Xingu Rio 
Transmissora de Energia S.A.” (“Escritura de Emissão”), o Contrato de Distribui-
ção (conforme definido abaixo), os Contratos de Garantia (conforme definido 
abaixo) e dos demais contratos, declarações, requerimentos, formulários e ou-
tros tipos de instrumentos necessários e/ou convenientes para a realização da 
Emissão e/ou da Oferta Restrita ou para a constituição das Garantias (conforme 
abaixo definido), bem como para contratar os prestadores de serviços da Oferta 
Restrita, tudo em conformidade com o disposto no Art. 59, caput, da Lei das 
Sociedades por Ações; (v) a ratificação de todos os atos praticados pela Direto-
ria da Cia. e/ou pelos seus procuradores no âmbito da Emissão e da Oferta 
Restrita; e (vi) a autorização à Diretoria da Cia. e/ou aos seus procuradores para 
praticarem atos para registro e publicação da presente ata. 6. Deliberações: 
Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por 
unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações, sem quaisquer res-
salvas ou restrições: (i) aprovar a realização e ratificação, pela Cia., da Emissão 
e da Oferta Restrita com as principais condições e características descritas abai-
xo: (a) Número da Emissão: 7ª emissão de debêntures da Cia.; (b) Data da 
Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data da emissão das Debêntures 
é 15/06/2021 (“Data de Emissão”); (c) Valor Total da Emissão: O valor total da 
Emissão será de R$1.100.000.000,00, na Data de Emissão (“Valor Total da 
Emissão”);  (d) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 1.100.000 Debêntu-
res;  (e) Série: A Emissão será realizada em série única;  (f) Colocação e Proce-
dimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de distribuição pública, 
com esforços restritos, em regime de garantia firme de colocação, com a inter-
mediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de 
valores mobiliários (“Coordenadores”), sendo certo que a garantia firme de colo-
cação será prestada, de forma individual e não solidária, para o equivalente ao 
Valor Total da Emissão (“Garantia Firme”), conforme os termos e condições do 
“Contrato de Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da 7ª emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, em Regime de Ga-
rantia Firme de Colocação, da Xingu Rio Transmissora de Energia S.A.”, a ser 
celebrado entre os Coordenadores e a Cia.(“Contrato de Distribuição”). A Garan-
tia Firme será exercida de acordo com os termos e condições e nas proporções 
previstas no Contrato de Distribuição; (g) Conversibilidade, Tipo e Forma: As 
Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da 
Cia.. As Debêntures serão escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas 
ou certificados;  (h) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real, 
com garantia fidejussória adicional, nos termos do Art. 58, caput, da Lei das 
Sociedades por Ações; (i) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóte-
ses de (i) aquisição facultativa, com o consequente cancelamento da totalidade 
das Debêntures; (ii) resgate antecipado facultativo total com o consequente can-
celamento da totalidade das Debêntures; (iii) oferta de resgate antecipado da 
totalidade das Debêntures com o consequente cancelamento das Debêntures; 
e (iv) vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, oca-
siões em que a Cia. obriga-se a proceder ao pagamento das Debêntures pelo 
Valor Nominal Atualizado (conforme definido abaixo), acrescido dos Juros Re-
muneratórios (conforme definido abaixo) devidos, e em observância à regula-
mentação aplicável, inclusive o Art. 1º, § 1°, inciso I, da Lei 12.431, e ao Art. 1º 
da Resolução CMN 3.947, as Debêntures terão prazo de 162 meses, vencendo-
se, portanto, em 15/12/2034 (“Data de Vencimento das Debêntures”);  (j) Valor 
Nominal Unitário das Debêntures: O valor nominal unitário das Debêntures será 
de R$1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (k) Prazo e For-
ma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas no mercado 
primário, pelo seu Valor Nominal Unitário, e integralizadas à vista, em moeda 
corrente nacional, no ato de subscrição, durante o prazo de colocação das De-
bêntures, na forma dos Arts. 7º-A e 8° da Instrução CVM 476, de acordo com as 
normas de liquidação aplicáveis à B3. A “Data da Primeira Integralização”será 
considerada como a data da primeira subscrição e integralização das Debêntu-
res. Caso ocorra a integralização das Debêntures em mais de uma data, o preço 
de subscrição para as Debêntures que foram integralizadas após a Data da 
Primeira Integralização será equivalente ao Valor Nominal Atualizado das De-
bêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios (definido na Escritura de Emis-
são), calculados pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização até 
a data de sua efetiva integralização;  (l) Atualização Monetária: O Valor Nominal 
Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, 
será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado mensalmente 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, desde a Data da Pri-
meira Integralização até a data de seu efetivo pagamento (“Atualização Monetá-
ria”), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado 
ao Valor Nominal Unitário das Debêntures ou, se for o caso, ao saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures (“Valor Nominal Atualizado”), calculado de for-
ma pro rata temporis, com base em 252 Dias Úteis, de acordo com a fórmula a 
ser descrita na Escritura de Emissão;  (m) Juros Remuneratórios: Sobre o Valor 
Nominal Atualizado das Debêntures, incidirão juros remuneratórios correspon-
dentes ao maior entre (i) a taxa interna de retorno indicativa divulgada pela AN-
BIMA, em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), do Tesouro IPCA+ 
com juros semestrais com vencimento em 2030 (“Tesouro IPCA+/2030”), acres-
cida exponencialmente de um spread equivalente a 0,75% ao ano, base 252 
Dias Úteis; e (ii) 4,35% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”), 
sendo que o Tesouro IPCA+/2030 deverá ser apurado previamente a data de 
celebração da Escritura de Emissão na data de realização do procedimento de 
coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) a ser or-
ganizado pelos Coordenadores e realizado sem recebimento de reservas, sem 
lotes mínimos ou máximos, para verificação e definição da taxa definitiva dos 
Juros Remuneratórios das Debêntures;  (n) Pagamento dos Juros Remunerató-
rios: Os Juros Remuneratórios das Debêntures serão apurados semestralmen-
te, sempre no dia 15 dos meses de junho e dezembro de cada ano, sendo certo 
que: (i) o primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures será 
realizado em 15/12/2021 (inclusive); e (ii) os demais pagamentos dos Juros 
Remuneratórios das Debêntures ocorrerão sucessivamente, nas mesmas datas 
de pagamento das parcelas de amortização, conforme previstas na Escritura de 
Emissão,sendo o último pagamento realizado na Data de Vencimento das De-
bêntures (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento dos Juros Remu-
neratórios”, conforme aplicável). Farão jus aos Juros Remuneratórios aqueles 
que forem titulares de Debêntures ao final do Dia Útil imediatamente anterior à 
Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios;  (o) Amortização do Valor Nomi-
nal Atualizado: O Valor Nominal Atualizado das Debêntures será amortizado em 
parcelas semestrais e consecutivas, nas respectivas datas de amortização, sen-
do o primeiro pagamento em 15/12/2021,conforme cronograma a ser previsto 
na Escritura de Emissão (“Datas de Amortização das Debêntures”);  (p) Amorti-
zação Extraordinária Facultativa: As Debêntures não estarão sujeitas à amorti-
zação extraordinária facultativa pela Cia.. (q) Repactuação Programada: Não 
haverá repactuação programada das Debêntures;  (r) Resgate Antecipado Fa-
cultativo Total: A Cia. poderá optar, a seu exclusivo critério, por realizar o resgate 
antecipado facultativo integral das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo 
Total”), nos termos da Resolução CMN 4.751 (conforme definido abaixo) ou de 
outra forma, desde que venha a ser legalmente permitido e devidamente regu-
lamentado pelo CMN, nos termos da Lei 12.431, com consequente cancelamen-
to das debêntures efetivamente resgatadas, desde que que se observem: (i) o 
prazo médio ponderado mínimo de 4 (quatro) anos dos pagamentos transcorri-
dos entre a Data de Emissão e a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo 
das Debêntures; (ii) o disposto no inciso II do Art. 1°, §1°, da Lei 12.431, na Re-
solução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis; e (iii) 
os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão. O valor a ser 
pago pela Cia. em relação a cada uma das Debêntures no âmbito do Resgate 
Antecipado Facultativo Total será equivalente ao maior dos valores indicados no 
item (1) ou no item (2) abaixo: (1) Valor Nominal Unitário Atualizado acrescido: 
(a) dos Juros Remuneratórios calculados, pro rata temporis, desde a Data da 
Primeira Integralização ou a Data de Pagamento de Juros Remuneratórios ime-
diatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate (exclusive); 
(b) dos Encargos Moratórios, se houver; e (c) de quaisquer obrigações pecuniá-
rias e outros acréscimos referentes às Debêntures; ou (2) valor presente das 
parcelas remanescentes de pagamento de amortização do Valor Nominal Atua-
lizado e dos Juros Remuneratórios, utilizando como taxa de desconto a taxa 
interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com ven-
cimento mais próximo à duration remanescente das Debêntures, calculado con-
forme cláusula a ser prevista na Escritura de Emissão, e somado aos Encargos 
Moratórios, se houver, à quaisquer obrigações pecuniárias e a outros acrésci-
mos referentes às Debêntures; (s) Oferta de Resgate Antecipado Total: A Cia. 
poderá realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, a ser 
endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, sendo assegurado a todos 
os Debenturistas igualdade de condições para aceitar ou recusar, a seu exclusi-
vo critério, a oferta de resgate antecipado das Debêntures por eles detidas, 
desde que haja prévia e expressa autorização do BNDES, observados os de-
mais termos da Escritura de Emissão, da Lei 12.431, da Resolução 4.751 ou 
outro que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentações aplicá-
veis, inclusive em relação ao eventual prazo mínimo entre a Data de Emissão e 
a data da oferta de resgate antecipado, se houver (“Resolução CMN 4.751”), da 
Lei das Sociedades por Ações e demais regulamentações aplicáveis (“Oferta de 
Resgate Antecipado”). Os valores a serem pagos aos Debenturistas em razão 
do resgate antecipado devido deverão ser equivalentes ao Valor Nominal Atua-
lizado, acrescido dos Juros Remuneratórios calculados pro rata temporis desde 
a Data da Primeira Integralização ou última Data de Pagamento dos Juros Re-
muneratórios, conforme o caso, e dos respectivos Encargos Moratórios, caso 
aplicável, até a data do efetivo resgate, podendo, ainda, ser oferecido prêmio de 
resgate antecipado aos Debenturistas, a exclusivo critério da Cia., o qual não 
poderá ser negativo; (t) Aquisição Facultativa: Observado o previsto na Instru-
ção da CVM nº 620, de 17/03/2020, a Cia.poderá, a partir do 25º mês (inclusive) 
contado da Data de Emissão, ou seja, a partir de 15/07/2023, exclusive, nos 
termos do Art. 1º, § 1º, inciso II, da Lei 12.431 e desde que observado o prazo 
médio ponderado superior a 4 (quatro) anos, nos termos do Art. 1º, § 1º, inciso 
I, da Lei 12.431, a seu exclusivo critério e sujeita ao aceite do respectivo deben-
turista vendedor, adquirir Debêntures por valor igual ou inferior ao Valor Nominal 
Atualizado, devendo tal fato constar do relatório da administração e das de-
monstrações financeiras da Cia., ou por valor superior ao Valor Nominal Atuali-
zado, além de observar o disposto no Art. 55, § 3º, da Lei das Sociedades por 
Ações. As Debêntures adquiridas pela Cia. nos termos deste item poderão, a 
critério da Cia., permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mer-
cado e somente poderão ser canceladas, na forma que vier a ser regulamentada 
pelo CMN e caso a referida regulamentação seja aplicável às Debêntures, em 
conformidade com o disposto no Art. 1º, § 1º, inciso II, e no Art. 2º, § 1º, da Lei 
12.431;  (u) Garantias Reais: Para assegurar, até o cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da Escritura de Emissão, na forma compartilhada des-
crita abaixo, o fiel, pontual e integral pagamento do Valor Total da Emissão, na 
Data de Emissão, devido nos termos da Escritura de Emissão, acrescido da 
Atualização Monetária, dos Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, 
conforme aplicável, bem como das demais obrigações pecuniárias presentes e 
futuras, principais e acessórias, previstas na Escritura de Emissão e nos Contra-
tos de Garantia, inclusive honorários do Agente Fiduciário e despesas judiciais 
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e extrajudiciais comprovadamente incorridas pelo Agente Fiduciário ou Deben-
turista na constituição, formalização, execução e/ou excussão das garantias 
previstas na Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas”) serão constituídas 
as seguintes garantias:  (i) Penhor De Ações: penhor, em primeiro e único grau, 
em caráter irrevogável e irretratável, de acordo com as disposições dos Arts. 
1.431 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada (“Código 
Civil”), e do Art. 39 da Lei das Sociedades por Ações, da totalidade das ações do 
capital social da Cia.de titularidade da State Grid Brazil Holding S.A., CNPJ/ME 
nº 11.938.558/0001-39 (“Garantidora”), na Data de Emissão (“Penhor de 
Ações”), sendo certo que o Penhor de Ações abrangerá todos os direitos, exis-
tentes e futuros, decorrentes das ações representando o capital social da Cia., 
incluindo: as novas ações de emissão da Cia. que a Garantidora venha a subs-
crever ou adquirir no futuro, durante a vigência do Contrato de Penhor de Ações 
(conforme definido abaixo), seja na forma dos Arts. 166, 167, 169 e 170 da Lei 
das Sociedades por Ações, seja por força de bonificações, desmembramentos 
ou grupamentos das ações, seja por consolidação, fusão, aquisição, permuta de 
ações, divisão de ações, reorganização societária ou sob qualquer outra forma, 
quer substituam ou não as ações originalmente empenhadas, bem como todos 
os dividendos (em dinheiro ou mediante distribuição de novas ações), lucros, 
frutos, bonificações, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais 
valores atribuídos, declarados e ainda não pagos ou a serem declarados, rece-
bidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos e/ou atribuí-
dos à Garantidora, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma 
de disposição ou alienação das ações, valores mobiliários ou títulos nos quais 
as ações sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores 
mobiliários), assim como todas as outras quantias pagas ou a serem pagas em 
decorrência de, ou relacionadas à, quaisquer das ações, e o direito de subscri-
ção de novas ações representativas do capital social da Cia., bônus de subscri-
ção, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros 
valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação acioná-
ria da Garantidora, bem como direitos de preferência e opções de titularidade da 
Garantidora. A constituição do Penhor de Ações em favor dos Debenturistas 
será formalizada por meio da celebração do aditamento ao Contrato de Penhor 
de Ações e Outras Avenças nº 18.2.0573.2, celebrado originalmente entre o 
BNDES, a Garantidora e a Cia., na qualidade de interveniente (respectivamente 
“Aditamento ao Contrato de Penhor de Ações” e “Contrato de Penhor de Ações”); 
(ii) Cessão Fiduciária De Direitos: cessão fiduciária pela Cia., nos termos do § 
3º do Art. 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, em caráter irrevogável e 
irretratável: (a)da totalidade dos direitos creditórios de que é titular, emergentes 
do Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elé-
trica nº 07/2015-ANEEL (“Contrato de Concessão”), celebrado entre a União, 
representada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (“ANEEL”) e 
a Cia., em 22 de outubro de 2015, e posteriores aditivos, compreendendo, mas 
não se limitando ao direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou 
potencialmente, sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes de paga-
mento pelo Poder Concedente à Cia., incluído o direito de receber todas as in-
denizações pela extinção da concessão outorgada nos termos do Contrato de 
Concessão; (b)da totalidade dos direitos creditórios de sua titularidade decor-
rentes da prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, previstos no 
Contrato de Concessão (inclusive decorrentes de resoluções autorizativas no 
âmbito da concessão de serviço público), no Contrato de Prestação de Serviços 
de Transmissão nº 08/2015, firmado entre a Cia. e o Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico – ONS (“ONS”), em 24/06/2016 e seus posteriores aditivos (“Con-
trato de Prestação de Serviços de Transmissão”), e nos Contratos de Uso do 

Sistema de Transmissão, estes últimos celebrados entre o ONS e os usuários 
do sistema de transmissão (“Contratos de Uso do Sistema de Transmissão”), 
incluindo a totalidade da receita proveniente da prestação dos serviços de trans-
missão; (c)dos direitos creditórios das Contas do Projeto (conforme definido na 
Escritura de Emissão); e (d) de todos os demais direitos, corpóreos ou incorpó-
reos, potenciais ou não, da Cia. que possam ser objeto de cessão fiduciária de 
acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis, decorrentes do Con-
trato de Concessão, do Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão e 
dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão, ou decorrentes, a qualquer 
título da prestação de serviços de transmissão de energia elétrica pela Cia. 
(“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios” e, em conjunto com o Penhor de 
Ações, as “Garantias Reais”). A constituição da Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios em favor dos Debenturistas será formalizada por meio da celebração 
de aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de 
Contas e Outras Avenças nº 18.2.0573.3, celebrado originalmente entre a Cia. e 
o BNDES em 21/11/2018 (respectivamente “Aditamento ao Contrato de Cessão 
Fiduciária”, “Contrato de Cessão Fiduciária” e, em conjunto com o Contrato de 
Penhor de Ações, os “Contratos de Garantia”). As Garantias Reais (com exce-
ção da Conta Reserva das Debêntures e da Conta Reserva do BNDES) serão 
compartilhadas, sem ordem de preferência de recebimento no caso de excus-
são, e proporcionalmente ao respectivo saldo devedor da Cia. perante cada 
Debenturista ou credor no “Contrato de Financiamento Mediante Abertura de 
Crédito nº 18.2.0573.1”, celebrado em 27/11/2018 entre a Cia. e o BNDES, ten-
do como interveniente a Garantidora, conforme aditado, conforme o caso, nos 
termos do “Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças” a ser 
celebrado entre o BNDES e o Agente Fiduciário (“Contrato de Compartilhamen-
to de Garantias”); (v) Garantia Fidejussória: Fiança, a ser outorgada pela Garan-
tidora, nos termos da Escritura de Emissão, com a renúncia aos benefícios de 
ordem previstos nos Arts. 333, § único, 364, 366, 368, 821, 827, 834, 835, 837, 
838 e 839 do Código Civil, e dos Arts. 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de 
março de 2015, a qual permanecerá em vigor até o Completion Financeiro (con-
forme definido na Escritura de Emissão) ou até a quitação integral das Debêntu-
res, o que ocorrer primeiro (“Fiança” e, em conjunto com as Garantias Reais, as 
“Garantias”); (w) Depósito para Distribuição e Negociação: As debêntures serão 
depositadas para (i) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA 
– Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado 
pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), sendo a distribuição li-
quidada financeiramente por meio da B3 e (ii) negociação, observado o disposto 
na Escritura de Emissão, no mercado secundário por meio do CETIP 21 – Títu-
los e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, 
sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3 e as Debên-
tures custodiadas eletronicamente na B3;  (x) Vencimento Antecipado: As De-
bêntures poderão ser objeto de vencimento antecipado, podendo ser exigido o 
imediato pagamento, pela Cia. ou pela Garantidora, aos Debenturistas, do Valor 
Nominal Atualizado das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios devi-
dos, calculados pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização ou 
Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios aplicável, conforme o caso, e 
dos Encargos Moratórios e multas, se houver, incidentes até a data do seu efe-
tivo pagamento, sem prejuízo ainda da busca de indenização por perdas e da-
nos que compense integralmente o eventual dano causado pelo inadimplemen-
to da Cia., na ocorrência de quaisquer das situações previstas na Escritura de 
Emissão, respeitados os respectivos prazos de cura, e observado que o paga-
mento a ser realizado nos termos desteitem, pela Cia. aos Debenturistas, deve-
rá ser considerado final com base nas informações fornecidas pelo Escriturador 

(conforme definido na Escritura de Emissão), conforme o caso;  (y) Local de 
Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados 
pela Cia. utilizando-se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela B3, 
para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) os procedimen-
tos adotados pelo Escriturador, para as Debêntures que eventualmente não es-
tejam custodiadas eletronicamente na B3, ou, conforme o caso, pela instituição 
financeira contratada para este fim, ou ainda na sede da Cia., se for o caso. (z) 
Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Atualização Monetária e dos Juros Re-
muneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia 
devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos, desde a data do 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso 
ou notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) juros moratórios à 
razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido calculados pro rata 
temporis; e (ii) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, 
de 2% sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”);  (aa) Destina-
ção de Recursos: Nos termos do Art. 2°, § 1°, da Lei 12.431, do Decreto 8.874, 
e da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 3.947, de 
27/01/2011 (“Resolução CMN 3.947”), os recursos líquidos captados pela Cia. 
por meio da Emissão serão utilizados exclusivamente para investimentos, reem-
bolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação e exploração 
do empreendimento composto pelas seguintes instalações de transmissão de 
energia nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro 
(“Projeto”);  (ab) Demais Características: As demais características e condições 
da Emissão e das Debêntures estão previstas na Escritura de Emissão. (ii) au-
torizar a prestação, pela Cia., da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios por 
meio do Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, bem como a celebração, 
na qualidade de interveniente anuente, do Aditamento ao Contrato de Penhor de 
Ações. (iii) autorizar o compartilhamento das Garantias Reais, nos termos do 
Contrato de Compartilhamento de Garantias. (iv) autorizar os diretores da Cia. 
e/ou seus procuradores a (a) negociar os demais termos e condições das De-
bêntures não definidos nesta data, observados os limites aprovados nesta as-
sembleia; e (b) adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação e 
formalização das deliberações tomadas nesta assembleia, incluindo mas não se 
limitando ao registro da Oferta Restrita perante a B3 e demais órgãos competen-
tes, à contratação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valo-
res mobiliários para a realização da Oferta Restrita e de prestadores de serviços 
da Oferta Restrita e à assinatura da Escritura de Emissão, do Aditamento ao 
Contrato de Cessão Fiduciária, do Aditamento ao Contrato de Penhor de Ações, 
do Contrato de Distribuição e dos demais contratos, declarações, requerimen-
tos, formulários e outros tipos de instrumentos necessários e/ou convenientes 
para a realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita ou para a constituição das 
Garantias. (v) ratificar, nesta data, todos e quaisquer atos até então adotados e 
todos e quaisquer documentos até então assinados pelos diretores da Cia. e/ou 
pelos seus procuradores para a implementação da Emissão e da Oferta Restri-
ta. (vi) autorizar os diretores da Cia. e/ou aos seus procuradores a praticarem 
todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente ata nos 
órgãos e livros próprios. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e 
achada conforme, foi por todos assinada em 2 (duas) vias.  RJ, 18/06/2021. 
Mesa: Shirong Lyu - Presidente; Zhongjiao Chang - Secretário. State Grid Bra-
zil Holding S.A. - Shirong Lyu - Presidente; Zhongjiao Chang - Vice-Presidente; 
International Grid Holdings Limited - Changwei Chen - Procurador; Zongyue 
Xi - Procurador. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4091330 em 24/06/2021. Ber-
nardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

CEA é a 10ª distribuidora privatizada pelo BNDES
Grupo vitorioso pagará o valor simbólico de R$ 50 mil pelas ações

A Equatorial Partici-
pações S.A., repre-
sentada pela corre-

tora XP Investimentos, foi 
a vencedora do leilão reali-
zado pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) 
para a privatização da Com-
panhia de Eletricidade do 
Amapá (CEA) associada à 
concessão de serviço públi-
co de distribuição de ener-
gia elétrica no estado pelos 
próximos 30 anos. O gru-

po vitorioso pagará o valor 
simbólico de R$ 50 mil pe-
las ações da CEA e assume 
o compromisso na partida 
de realização de aporte de 
R$ 400 milhões na empresa 
e de pagamento de dívidas 
na ordem de R$ 1,1 bilhão.

Segundo o BNDES, os in-
vestimentos totais devem al-
cançar R$ 2,4 bilhões em 30 
anos, sendo R$ 480 milhões 
nos cinco primeiros anos. O 
certame aconteceu na última 
sexta-feira (25) e o BNDES é 

responsável pela estruturação 
da privatização.

É a décima empresa dis-
tribuidora de energia elétri-
ca que teve sua privatização 
estruturada pelo BNDES 
ao longo dos últimos cinco 
anos. “Em conjunto, estes 
dez projetos propiciaram 
investimentos estimados 
em R$ 11,5 bilhões apenas 
nos primeiros cinco anos 
após os leilões e a transfe-
rência para o setor privado 
de dívidas da ordem de R$ 

19 bilhões”, expressou o 
BNDES.

A privatização da CEA ti-
nha como grande obstáculo 
um endividamento líquido  
de cerca de R$ 2,3 bilhões, 
que foi superado por meio 
da renegociação destas dívi-
das, conduzida pelo BNDES 
junto aos principais credores 
da CEA. Como resultado, o 
investidor privado assumi-
rá uma dívida reduzida a R$ 
1,1 bilhão, compatível com 
a geração de caixa futura da 

CEA. Nesse arranjo, para 
viabilizar a privatização, o Es-
tado do Amapá, controlador 
da CEA, capitalizou a com-
panhia ao abrir mão de uma 
ação de cobrança de ICMS 
contra um dos principais cre-
dores.

Na outra ponta, os prin-
cipais credores flexibiliza-
ram o valor dos seus cré-
ditos no limite necessário 
para viabilizar a transação. 
O MME e a Aneel também 
foram parte importante na 

viabilização do projeto, 
implementando alterações 
regulatórias relevantes que 
trouxeram valor para a 
distribuidora, tornando o 
projeto mais atrativo a in-
vestidores privados. Fun-
dada em 1956 e sob con-
trole estatal, a CEA atende 
uma população de cerca de 
860 mil habitantes, levan-
do energia a cerca de 210 
mil unidades consumido-
ras dos 16 municípios do 
estado.

Contratação de  unidade  
de hidrotratamento  
para a Replan

A Petrobras iniciou nesta 
segunda-feira processo de li-
citação internacional, na mo-
dalidade EPC (engenharia, 
suprimento e construção), 
para implantação de uma no-
va unidade de hidrotratamen-
to de diesel e os sistemas au-
xiliares necessários, visando 
à adequação e modernização 
do parque de refino da Re-
finaria de Paulínia (Replan). 
Com esse projeto, a Replan 
será capaz de produzir 100% 
de óleo diesel de baixo teor 
de enxofre (S-10) e aumen-

tar a produção de querosene 
de aviação (QAV), visando o 
atendimento das especifica-
ções e quantidades deman-
dadas pelo mercado futuro, 
de forma econômica, com 
segurança operacional e me-
nores impactos ao meio am-
biente. A nova unidade de hi-
drotratamento de diesel terá 
capacidade de produção de 
10.000 m³/dia de Diesel S-10 
e sua entrada em operação 
está prevista para ocorrer em 
2025, em linha com o Plano 
Estratégico 2021-2025.

BNDES debate saneamento
O BNDES realiza até 

sexta-feira (2/7) a 4ª Semana 
BNDES de Saneamento. No 
evento virtual, que começou 
nesta segunda-feira, especia-
listas do setor e do banco de-
baterão os desafios e oportu-
nidades na universalização 
do acesso à água tratada e à 
coleta e tratamento de esgoto 
no Brasil. 

Serão discutidas também 
questões como o marco re-
gulatório, o mercado e a vi-

são de investidores, fontes de 
financiamento, impacto so-
cial e sobre a cadeia de su-
primentos, além de estudos 
de caso de projetos estru-
turados e implementados 
com o apoio do BNDES. 

Até sexta-feira serão qua-
tro painéis de debates, com 
representantes dos gover-
nos, executivos de empre-
sas privadas e do próprio 
BNDES, além de consulto-
res especializados.

Projeto limita execução 
da hipoteca de imóvel 

O Projeto de Lei 1267/21 
impede que o comprador 
de imóvel hipotecado por 
incorporadora imobiliária 
seja executado para garan-
tir o pagamento de dívida. 
A proposta, que tramita 
na Câmara dos Deputa-
dos, inclui na  lei que trata 
dos condomínios medida 
já prevista em súmula do 
Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ). O projeto tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisado pelas comissões 
de Defesa do Consumidor; 
e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJ). Não 
foi divulgado uma data para 
análise da questão.

Atualmente, para viabi-
lizar a construção de um 
empreendimento, as cons-
trutoras e incorporadoras 
imobiliárias contratam fi-
nanciamento bancário. Para 
baratear o custo do emprés-
timo e garantir a operação, 
elas hipotecam aos bancos 
as unidades a serem cons-
truídas.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, o projeto 
visa impedir que o banco, 
em caso de inadimplência 
da construtora, execute a 
hipoteca de imóvel já qui-
tado pelo seu comprador. 
Pelo texto, o adquirente 

(comprador de boa-fé) não 
responde pela dívida entre 
construtora e instituição fi-
nanceira.

Autor do projeto, o de-
putado Carlos Bezerra 
(MT), atualmente licen-
ciado do mandato, afirma 
que a intenção é proteger 
o adquirente “que cum-
priu o contrato de compra 
e venda do imóvel e quitou 
o preço ajustado, até mes-
mo porque este possui le-
gítima expectativa de que a 
construtora cumprirá com 
as suas obrigações peran-
te o financiador”, disse. A 
quantidade de empresas 
do setor de construção ati-
vas no Brasil somava 124,5 
mil em 2018.

A taxa mínima para imó-
veis residenciais é a partir de 
6,25% ao ano mais TR, para 
financiamentos com recur-
sos do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimos 
(SBPE) dentro das modali-
dades do Sistema Financei-
ro da Habitação (SFH) e do 
Sistema Financeiro Imobili-
ário (SFI) com o maior pra-
zo de parcelamento de 420 
meses.

Conforme define o dicio-
nário financeiro (https://
www.dicionariofinanceiro.
com). 

Assinados os  
contratos do 2º Ciclo  
da Oferta Permanente

A Agência Nacional 
de Petróleo e Gás 
Natural (ANP) re-

alizou nesta segunda-feira, 
no Rio de Janeiro, a ceri-
mônia de assinatura dos 
contratos das 18 áreas ar-
rematadas no 2º Ciclo da 
Oferta Permanente, sendo 
17 blocos exploratórios e 
uma área com acumulações 
marginais.

Na abertura do evento, o 
diretor-geral da ANP, Ro-
dolfo Saboia lembrou que a 
sessão pública de apresenta-
ções de ofertas do 2º Ciclo 
ocorreu em 2020, um ano 
desafiador para a indústria 
global de petróleo e gás na-
tural.

“Naquele contexto, a 
simples realização de um 
ciclo da Oferta Permanente 
já seria em si só uma vitória, 
uma vez que, nesse modelo, 
o processo licitatório só tem 
início com a manifestação 
de interessados, acompa-
nhada de garantia de ofer-
ta. Mas esse ciclo não só 
foi realizado como também 
apresentou resultados ex-
tremamente positivos. Com 
os contratos assinados hoje, 
adicionaremos em torno de 
20 mil km² de área de ex-

ploração, em seis bacias se-
dimentares brasileiras, uma 
área quase do tamanho do 
Estado de Sergipe. Isso sig-
nifica um acréscimo de 10% 
em área exploratória conce-
dida”, afirmou.

No total, foram se-
te empresas signatárias: 
Shell Brasil Petróleo Ltda., 
Eneva S.A., Enauta Ener-
gia S.A., Imetame Ener-
gia Ltda., Energy Paranã 
Ltda., Potiguar E&P S.A. 
e Petroborn Óleo e Gás 
S.A. A sessão pública de 
apresentações de ofertas 
do 2º Ciclo da Oferta Per-
manente ocorreu no dia 4 
de dezembro de 2020.

No certame, foram ar-
recadados R$ 56,7 milhões 
em bônus de assinatura e 
as áreas arrematadas irão 
gerar investimentos ex-
ploratórios mínimos da 
ordem de R$ 160 milhões. 
Na cerimônia de assina-
tura, estiveram presentes 
o Ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer-
que, os Diretores da ANP 
Rodolfo Saboia, Symone 
Araújo e Dirceu Amorelli, 
além de outras autorida-
des e representantes das 
empresas.
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IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CNPJ nº 33.337.122/0001-27 – NIRE 33.3.0029040-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
Realizada em 30 de Março de 2021

Data, Hora e Local: 30 de março de 2021, às 14h00, na sede social da
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localiza-
da na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Francis-
co Eugênio, 329, parte, São Cristóvão, CEP 20.941-900. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação da assembleia geral extraordinária
em virtude da presença da acionista que representa a totalidade do capital
social da Companhia, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”). Mesa:
Marcelo Pereira Malta de Araújo - Presidente. Rodrigo de Almeida Pizzinatto
- Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias (i) a
aprovação dos termos e condições da 9ª (nona) emissão de debêntures,
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para
colocação privada da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectiva-
mente); (ii) a autorização à Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente
por meio de procuradores, para praticar todo e qualquer ato necessário e/ou
conveniente à implementação e formalização das deliberações referentes
às matérias tratadas no item (i) acima, incluindo mas não se limitando à
celebração da escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emis-
são”) e de qualquer outros instrumentos necessários à Emissão, e (iii) rati-
ficar os atos já praticados para implementação e formalização das delibera-
ções das matérias deliberadas nesta data. Deliberações: Após a análise
das matérias constantes da ordem do dia, a acionista deliberou, sem reser-
vas e/ou ressalvas: (i) a realização da Emissão com as seguintes caracte-
rísticas e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por
meio da Escritura de Emissão: (a) Valor Total da Emissão: O valor total da
Emissão será de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) na
data de emissão, qual seja, 31 de março de 2021 (“Data de Emissão”); (b)
Quantidade: Serão emitidas 400.000 (quatrocentas mil) Debêntures; (c)
Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de
R$ 1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (d)
Data de Vencimento das Debêntures: A data de vencimento das Debêntu-
res será em 31 de março de 2024 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as
hipóteses de vencimento antecipado e resgate antecipado das Debêntures,
nos termos da Escritura de Emissão; (e) Forma e Comprovação de
Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, sem
emissão de cautelas ou certificados. Para todos os fins de direito, a
titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro no Livro de Re-
gistro de Debêntures; (f) Conversibilidade: As Debêntures não serão con-
versíveis em ações da Emissora; (g) Espécie: As Debêntures serão da
espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei 6.404/76; (h) Coloca-
ção: As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem intermediação
de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários
e/ou qualquer esforço de venda perante investidores; (i) Subscrição e Inte-
gralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em
moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário; (j) Atualização
do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário das Debêntures não
será atualizado monetariamente; (k) Remuneração das Debêntures: A partir
da data da primeira integralização, as Debêntures farão jus a juros
remuneratórios, sobre o Valor Nominal Unitário equivalentes a 115,00% (cento
e quinze por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI
over extra grupo - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e
divulgadas pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM
(“B3”), no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet (http://
www.b3.com.br), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, ex-
pressa na forma percentual ao ano, calculada de forma pro rata temporis e
de acordo com a fórmula descrita na Escritura de Emissão (“Remunera-
ção”);  (l) Pagamento da Remuneração das Debêntures: A Remuneração
das Debêntures será paga semestralmente, a partir de sua emissão, nas
datas a serem definidas na Escritura de Emissão; (m) Amortização das
Debêntures: O Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago integral-
mente pela Emissora da Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de
vencimento antecipado e resgate antecipado das Debêntures, nos termos
da Escritura de Emissão; (n) Repactuação Programada: As Debêntures
não serão objeto de repactuação programada; (o) Resgate Antecipado
Facultativo: A Emissora poderá optar por realizar o resgate antecipado parcial
ou total das Debêntures, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Re-
muneração devida e não paga, na forma da Escritura de Emissão; (p) En-
cargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontuali-
dade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida conforme
termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão, os débitos
vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento
até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de
2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago, independentemente
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Mo-
ratórios”); (q) Vencimento Antecipado: As Debêntures e todas as obriga-
ções constantes da Escritura de Emissão serão consideradas antecipada-
mente vencidas, na ocorrência de eventos substancialmente similares aque-
les definidos na 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversí-
veis em ações da Emissora, bem como na ocorrência de determinados
eventos de reorganização societária, como fusão, cisão ou incorporação da
Emissora; tornando-se imediatamente exigível da Emissora o pagamento
integral das Debêntures, incluindo o Valor Nominal Unitário, da Remunera-
ção devida e não paga e, conforme aplicável, os Encargos Moratórios; (r)
Local de Pagamento: Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures de-
verão ser realizadas em São Paulo, na forma descrita na Escritura de Emis-
são.; (s) Destinação dos Recursos: Os recursos advindos da Emissão
serão destinados para a recomposição de capital de giro e financiamento
das atividades constantes do objeto social da Emissora; e (t) Demais ca-
racterísticas: serão definidas na Escritura de Emissão. (ii) a autorização à
Diretoria para a prática de todo e qualquer ato necessário e/ou conveniente
à implementação e formalização da Emissão, direta ou indiretamente por
meio de procuradores, incluindo mas não se limitando (a) a discussão e
negociação dos demais termos e condições das Debêntures, (b) à celebra-
ção da Escritura de Emissão, (c) contratação de prestadores de serviço
eventualmente necessários para a Emissão das Debêntures, e (d) as provi-
dências de publicação e registro dos documentos de natureza societária
perante os órgãos competentes, e quaisquer outras autarquias ou órgãos
junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a
implementação e divulgação da Emissão. (iii) ratificação de todos os atos já
praticados às deliberações acima. A acionista aprovou a lavratura d ata des-
ta Assembleia em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, parágra-
fo 1º, da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos
presentes. Assinaturas: Ultrapar Participações S.A. - Acionista; Marcelo
Pereira Malta de Araújo - Presidente da Mesa; Rodrigo de Almeida
Pizzinatto - Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. Rodrigo de Almeida Pizzinatto - Secretário da
Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Ipiranga
Produtos de Petróleo S.A. NIRE: 333.0029040-1 Protocolo: 00-2021/096956-
3 Data do Protocolo: 14/04/2021. Certifico o arquivamento em 15/04/2021
sob nº 00004049255 e demais constantes do termo de autenticação.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
NO DIA 24 DE MAIO DE 2021. 1. Local Hora e Data: Realizada na sala de 
reuniões da sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação 
dos membros do Conselho de Administração por meio de videoconferência nos 
termos do art. 23, §1º do Regimento Interno do Conselho de Administração 
(“Regimento Interno”), às 15 horas do dia 24 de maio de 2021. 2. Convocação 
e Presença: A reunião foi convocada na forma dos artigos 16 e seguintes do 
Regimento Interno, estando presentes os seguintes membros do Conselho 
de Administração: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco 
Monteiro de Carvalho Guimarães, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, Roberto 
Duque Estrada de Sousa, Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit e 
Túlio Capeline Landin, representando a totalidade dos membros em exercício. 
3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de 
Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem do 
Dia: Os membros do Conselho de Administração da Companhia se reuniram 
para discutir e deliberar sobre: (I) a eleição para os cargos de Presidente e 
Vice-Presidentes do Conselho de Administração da Companhia, nos termos 
do Art. 10 do Estatuto Social; (II) a instalação do Comitê de Estratégia e a 
eleição de seus membros; e (III) a instalação do Comitê de Coordenação e 
a eleição de seus membros. 5. Deliberações: Após discussão, os membros 
presentes do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, sem 
quaisquer ressalvas: I. Eleger os seguintes membros para ocupar os cargos de 
Presidente e Vice-Presidentes do Conselho de Administração da Companhia: 
(i) Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, brasileiro, casado, empresário, 
portador da carteira de identidade nº 01.706.709-1, inscrito no CPF sob o nº 
007.260.287-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; 
(ii) Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, brasileiro, casado, 
economista, portador da carteira de identidade nº 05438231-2, inscrito no 
CPF sob o nº 725.095.897-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de 1º Vice-Presidente do Conselho de 
Administração; (iii) Roberto Duque Estrada de Sousa, brasileiro, casado, 
advogado, portador da carteira de identidade nº 08.497.769-3, inscrito no CPF 
sob o nº 016.468.087-03, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, para o ocupar o cargo de 2º Vice-Presidente do Conselho de 
Administração. II. Instalar o Comitê de Estratégia da Companhia, composto 
por 4 (quatro) membros, com prazo de mandato até a primeira reunião do Con-
selho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 
2022, para assessorar o Conselho de Administração na definição da estratégia 
da Companhia, englobando: (i) Estratégia de Investimentos; (ii) Governança, 
Risco e Compliance; (iii) Sociedade e Ambiente Empresarial; e (iv) Pessoas. 
III. Eleger os seguintes membros para o Comitê de Estratégia da Companhia: 
(i) Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, brasileiro, casado, empresário, 
portador da carteira de identidade nº 01.706.709-1, inscrito no CPF sob o nº 
007.260.287-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro; (ii) Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, brasileira, divorciada, 
empresária, portadora da carteira de identidade nº 03.917.534-4, inscrita no 
CPF sob o nº 428.912.807-68, residente e domiciliada na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro; (iii) Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, 
brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 05438231-
2, inscrito no CPF sob o nº 725.095.897-68, residente e domiciliado na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro; e (iv) Túlio Capeline Landin, brasileiro, casado, 
contador, portador da carteira de identidade nº 30.721.310-9, inscrito no CPF 
sob o nº 286.656.548-79, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São 
Paulo. IV. Não instalar o Comitê de Coordenação. 6. Declaração e Posse: Os 
membros do Comitê de Estratégia ora eleitos declaram, sob as penas da lei, 
que preenchem as condições prévias de exigibilidade constantes do artigo 147 
da Lei nº 6.404/76 e tomam posse na presente data. 7. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata 
que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Rio de 
Janeiro, 24 de maio de 2021. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente. 
Fernanda Martins Celestino - Secretária. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho 
Guimarães. Arnon Affonso de Farias Mello Neto. Roberto Duque Estrada de 
Sousa. Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit. Túlio Capeline Landin. 
Arquivado na JUCERJA em 03/06/2021 sob o nº 00004078543.

CELEO REDES EXPANSÕES S.A.
CNPJ/ME nº 32.063.222/0001-40 - NIRE nº 33.3.0032869-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Junho de 
2021 - Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do 
artigo 130, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 e alterações posteriores (“Lei 
das Sociedades por Ações”). 1. Data, Hora e Local: Aos 22/06/2021, às 9 
horas, na sede da CELEO REDES EXPANSÕES S.A., sociedade anônima, 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Econo-
mia sob o nº 32.063.222/0001-40 (“Companhia”), na Rua do Passeio, nº 38, 
sala 1201, setor 2, Centro, CEP 20.021-290, na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Dispensada a con-
vocação prévia, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei das 
Sociedades por Ações, haja vista a presença da acionista única, represen-
tando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata 
através da Lista de Presença de Acionistas (Anexo I). 3. Mesa: Presidente: 
José Angel Lostao Unzu. Secretária: Juliana Aparecida de Castro Silva. 4. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a outorga, pela Companhia, de aliena-
ção fiduciária de 100% (cem por cento) das ações representativas da totali-
dade do capital social da Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A., 
sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.336.882/0001-84 
(“CPTE”), detidas pela Companhia, quer existentes ou futuras, todos os fru-
tos, rendimentos e vantagens que forem a elas atribuídos, a qualquer título, 
inclusive lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio e todos os demais 
valores que de qualquer outra forma vierem a ser distribuídos pela CPTE, 
bem como quaisquer bens em que as ações oneradas sejam convertidas 
(inclusive quaisquer certificados de depósitos ou valores mobiliários), todas 
as ações que porventura sejam atribuídas à Companhia, ou seu eventual 
sucessor legal ou qualquer novo acionista por meio de subscrição, por força 
de desmembramentos, grupamentos ou exercício de direito de preferência 
das ações oneradas, distribuição de bonificações, conversão de debêntu-
res de emissão da CPTE e de titularidade da Companhia, todas as ações, 
valores mobiliários e demais direitos que porventura venham a substituir as 
ações oneradas, em razão de cancelamento das mesmas, incorporação, 
fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária envol-
vendo a CPTE (“Alienação Fiduciária de Ações”), em garantia às obriga-
ções a serem assumidas pela CPTE no âmbito da 2ª (segunda) emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia 
real, em série única, da CPTE (“Debêntures”), a qual será objeto de oferta 
pública de distribuição, com esforços restritos, nos termos da Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada, 
e demais disposições e regulamentações aplicáveis, de acordo com os ter-
mos e condições a serem previstos no “Instrumento Particular de Escritura 
da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos, da Cachoeira Paulista Transmissora de 
Energia S.A.”, a ser celebrado entre a CPTE, na qualidade de emissora 
e ofertante das Debêntures, e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 36.113.876/0001- 91 (“Agente Fiduciário”), na qualidade de agente fi-
duciário das Debêntures representando a comunhão dos titulares das De-
bêntures: (ii) a celebração do “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e 
Outras Avenças” entre a Companhia, na qualidade de alienante fiduciária e 
titular das ações de emissão da CPTE, e o Agente Fiduciário, representan-
do a comunhão dos titulares das Debêntures, com a interveniência anuên-
cia da CPTE,  para formalizar a Alienação Fiduciária de Ações (“Contrato 
de Alienação Fiduciária de Ações”); (iii) a autorização para os diretores da 
Companhia, Sr. José Ángel Lostao Unzu, na qualidade de Diretor Geral, Sr. 
Jaime Luis Saenz Denis, na qualidade de Diretor de Operações, Sr. Fran-
cisco Antolin Chica Padilla, na qualidade de Diretor Financeiro, e Sr. José 
Maurício Scovino de Souza, na qualidade de Diretor Técnico, negociarem 
e assinarem, em nome da Companhia, todos os termos e condições ne-
cessários para a constituição da Alienação Fiduciária de Ações, incluindo, 
mas não se limitando, a formalização do Contrato de Alienação Fiduciária 
de Ações e de todos e quaisquer outros documentos pertinentes à constitui-
ção da Alienação Fiduciária de Ações, tais como notificações, aditamentos, 
declarações, requerimentos, termos, procurações, inclusive irrevogáveis e 
irretratáveis, por prazo de validade equivalente à vigência do Contrato de 
Alienação Fiduciária de Ações, independentemente das limitações tempo-
rais para outorga de procuração previstas no Estatuto Social da Compa-
nhia (“Procurações”), dentre outros; e (iv) a ratificação de todos os atos 
praticados pela Companhia anteriormente à presente data, em relação ao 
disposto na Ordem do Dia acima. 5. Deliberações Tomadas por Unanimi-
dade de Votos: A acionista resolve: (i) aprovar a outorga, pela Companhia, 
da Alienação Fiduciária de Ações; (ii) aprovar a celebração do Contrato de 
Alienação Fiduciária de Ações; (iii) autorizar os diretores da Companhia, 
Sr. José Ángel Lostao Unzu, na qualidade de Diretor Geral, Se. Jaime Luis 
Saenz Denis, na qualidade de Diretor de Operações, Sr. Francisco Antolin 
Chica Padilla, na qualidade de Diretor Financeiro, e Sr. José Maurício Sco-
vino de Souza, na qualidade de Diretor Técnico, a negociarem e assinarem, 
em nome da Companhia, todos os termos e condições necessários para a 
constituição da Alienação Fiduciária de Ações, incluindo, mas não se limi-
tando, a formalização do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e de 
todos e quaisquer outros documentos pertinentes à constituição da Aliena-
ção Fiduciária de Ações, tais como notificações, aditamentos, declarações, 
requerimentos, termos, Procurações, dentre outros; e (iv) ratificar todos os 
atos praticados pela Companhia anteriormente à presente data, em relação 
às deliberações aprovadas acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a 
presente Ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de 
Janeiro, 22/06/2021. Mesa: José Ángel Lostao Unzu - Presidente; Juliana 
Aparecida de castro Silva - Secretária. Acionista: CELEO REDES BRASIL 
S.A. - José Angel Lostao Unzu - Diretor Executivo

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL – RJ.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança

proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROBERT que move
em face de MARIA LÚCIA CASTRO MESQUITA (processo nº

0489956-32.2015.8.19.0001) na forma abaixo:
A DRA. ANA LÚCIA VIEIRA DO CARMO Juíza de Direito Titular na
Décima Nova Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, especialmente a: MARIA LÚCIA
CASTRO MESQUITA (CPF: 714.521.337-00), suprindo a exigência
contida no artigo 889, I, do NCPC, que no dia 05/07/2021  às
14:00 horas  será aberto na “modalidade Híbrido” o  1º Leilão
Público, à ser realizado de forma “presencial” no auditório de
leilão desta leiloeira sito a Rua República do Líbano nº 16, sala:
501 – Centro – RJ e simultaneamente (online) através da
plataforma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br, tendo como
gestora a Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na
JUCERJA sob o nº 175, devidamente credenciada no TJRJ sob o
nº 205, com escritório na Rua República do Líbano nº 16, salas:
501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado e vendido a
quem mais der acima da avaliação, ou no dia 08/07/2021, no
mesmo horário pela “melhor oferta” observando o artigo 891 § 1º
do CPC o imóvel descrito e avaliado como segue: LAUDO DE
AVALIAÇÃO: IMOVEL: APARTAMENTO Nº 1.109, SITUADO NA
AVENIDA PRADO JUNIOR, Nº 281 COPACABANA - RJ,
APARTAMENTO: possui sala, quarto e pequeno jardim de inverno,
cozinha e banheiro, estando em razoável estado de conservação.
METODOLODIA AVALIATÓRIA: Avaliação realizada, utilizando o
método comparativo direto de dados do mercado da região.
AVALIO o imóvel acima descrito com a correspondente fração
ideal de 1/224 do terreno, em                        R$ 235.000,00 (duzentos
e trinta e cinco mil reais). DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as
partes em especial a executada revel e eventual cônjuge
INTIMADOS por intermédio do presente Edital de Leilão e
intimação, suprindo assim a exigência contida no artigo 889,
parágrafo único do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos
28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte
um. Para que produza seus efeitos legais, o presente Edital
encontra-se devidamente assinado eletronicamente pela Sra.
Leiloeira Pública Cristina Façanha, pela Chefe da Serventia –
Solange dos Santos Garcia, Matricula: 01/24156 e pela MMª. Dra.
Ana Lúcia Vieira do Carmo– Juíza de Direito.

TEFILAH SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA.
CNPJ N° 32.653.273/0001-21 / NIRE 33.2.1069274-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS. Ficam convocados 
os sócios da TEFILAH SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. (“Sociedade”) 
para, nos termos dos artigos 1.072 e 1.080-A da Lei nº 10.406/02, e com 
base no disposto na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 
2020,se reunirem em Reunião de Sócios (Reunião), a realizar-se no dia 
07/07/2021, às 11:30 horas (horário de Brasília), de forma exclusivamente 
digital, por meio da Plataforma Teams, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) a destituição do Sr. Marcio Meilman do cargo de Adminis-
trador da Sociedade. Informações Gerais: Tendo em vista a necessidade de 
adoção de medidas de segurança para participação remota, os sócios que 
pretenderem participar da Reunião de Sócios por meio da Plataforma Teams 
deverão enviar e-mail para jonas@levinbuk.adv.br, com antecedência míni-
ma de 30 minutos em relação ao horário marcado para o início da Reunião, 
ou seja, até as 11:00 horas (horário de Brasília) do dia 07 de julho de 2021, 
solicitando suas credenciais de acesso ao sistema eletrônico de participa-
ção e votação à distância, e enviando a cópia do documento de identidade 
e, se for o caso, da procuração nomeando o procurador que participará da 
Reunião. Excepcionalmente, devido à Covid-19, os sócios deverão enviar 
a documentação referida acima por meio de cópias digitalizadas, ao e-mail 
acima indicado, com a mesma antecedência acima mencionada. Uma vez 
recebida a solicitação e verificados os documentos de identificação e repre-
sentação apresentados, serão enviadas aos sócios as orientações e instru-
ções para cadastro no sistema eletrônico de participação da Reunião, para 
que então possam comparecer, participar e votar à distância, mediante tal 
sistema eletrônico. A participação por meio de tal sistema digital conjugará 
áudio e imagem, sendo que os sócios que desejarem participar desta forma 
deverão manter as suas câmeras ligadas durante o curso da Reunião com o 
fim de assegurar a autenticidade das comunicações, bem como a segurança, 
a confiabilidade e a transparência do conclave, exercendo seus direitos de 
manifestação e voto por meio da plataforma disponibilizada. Conforme exi-
gido pela regulamentação aplicável, a Reunião será integralmente gravada. 
As imagens e áudios assim obtidos poderão ser utilizados com a finalidade 
de identificar os sócios presentes à Reunião e computar os votos proferidos 
em relação a cada uma das deliberações, bem como para assegurar outras 
finalidades permitidas em lei. Rio de Janeiro, 29 de junho de 2021. TEFILAH 
SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. - Roberto Ghelman.

JP Morgan fica com 40% do C6 Bank
Investimento pode acelerar o crescimento do banco digital brasileiro 

O Banco americano 
JPMorgan Cha-
se (NYSE: JPM) 

anunciou a compra de 
uma participação de 40% 
no banco digital brasileiro 
C6 Bank. O investimento, 
anunciado como estratégi-
co, está sujeito a aprovações 
regulatórias. Os termos fi-
nanceiros da transação não 
foram divulgados. O C6 
Bank oferece, entre outros 
serviços, conta corrente, 
cartão de crédito e opções 
de investimento. Seus pro-
dutos são direcionados 
para pessoas físicas e pe-

quenas e médias empresas. 
“Estamos felizes em fa-

zer essa parceria com um 
dos bancos digitais que 
mais crescem no Brasil”, 
disse nesta segunda-feira 
Sanoke Viswanathan, CEO 
de Varejo Internacional do 
JPMorgan Chase. “Admira-
mos a estratégia e a gestão 
do C6 Bank. Com uma pla-
taforma impressionante de 
produtos e serviços, eles es-
tão bem-posicionados para 
manter a trajetória de cres-
cimento e construir uma 
grande franquia. Vamos 
apoiar a aceleração do cres-

cimento do banco em sua 
ambição de se tornar um lí-
der em serviços financeiros 
no Brasil.”

Trajetória

Lançado em 2019, o C6 
Bank soma mais de 7 mi-
lhões de clientes na sua 
plataforma digital. O ban-
co diz que oferece uma 
oferta completa de produ-
tos incluindo conta multi-
moeda, cartões de débito 
e crédito, programa de fi-
delidade, plataforma de in-
vestimento e crédito para 

pessoas físicas e jurídicas.
“A parceria com o JP-

Morgan Chase, o maior 
banco do Hemisfério Oci-
dental e uma das marcas 
de banco mais prestigiosas 
do mundo, é um divisor de 
águas”, diz Marcelo Kalim, 
CEO e cofundador do C6 
Bank. “Essa parceria estra-
tégica nos permite ganhar 
ainda mais escala no nosso 
negócio e continuar ofere-
cendo aos consumidores 
brasileiros os melhores pro-
dutos financeiros.”

O Brasil é um país pro-
missor para serviços finan-

ceiros e já é um dos maiores 
mercados para o segmento 
de varejo no mundo. Uma 
modernização regulatória 
sem precedentes estimulou 
a competição no setor e os 
consumidores têm acelera-
do a adoção de serviços di-
gitais. Graças principalmen-
te ao uso de mobile banking, 
mais de 60% das transações 
bancárias no Brasil são fei-
tas digitalmente¹, um nú-
mero que tem crescido nos 
últimos anos.

“Estamos entusiasmados 
para usar nossas compe-
tências globais e a exper-

tise do JPMorgan Chase 
para acelerar o crescimento 
do C6 Bank”, diz Daniel 
Darahem, Senior Country 
Officer para o Brasil no 
J.P. Morgan Chase. “Esta-
mos satisfeitos também em 
apoiar os esforços do país 
para desenvolver e transfor-
mar o segmento de varejo.”

O JPMorgan Chase está 
presente no Brasil há quase 
60 anos, oferecendo exper-
tise em Investment Banking, 
Corporate Banking, Ma-
rkets, Wholesale Payments, 
Private Banking e Asset 
Management. 
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STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. 
CNPJ/ME nº 11.938.558/0001-39 / NIRE 33.3.0029538-1 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Ata lavrada na forma de sumário, 
nos termos do § 1º, do artigo 130 da Lei 6.404 de 15/12/1976 e alterações pos-
teriores (“Lei das S.A.’s”).  1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 18/06/2021, 
às 9h00, na sede social da State Grid Brazil Holding S.A. (“Companhia”), locali-
zada na Av. Presidente Vargas, nº 955, 15º andar, sala 1.501 (parte), RJ/RJ. 2. 
Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de 
emissão da Companhia, como se verificou pelas assinaturas apostas no Livro 
de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, 
tendo em vista a presença de todas as Acionistas, na forma do disposto no § 4º 
do artigo 124 da Lei das S.A.’s, conforme alterada. 4. Mesa: Presidente: Lyu 
Shirong; Secretário: Zhongjiao Chang. 5. Ordem Do Dia: Deliberar sobre as 
seguintes matérias:(i) os termos e condições do “Instrumento Particular de Es-
critura da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em 
Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Xingu Rio 
Transmissora De Energia S.A.”(“Escritura de Emissão”,“Emissão”, “Debêntures” 
e “Emissora”, respectivamente); (ii) a constituição, pela Companhia, do Penhor 
de Ações(conforme definido abaixo), em favor dos titulares das Debêntures(“De-
benturistas”), representados pela Vórtx Distribuidora De Títulos E Valores Mobi-
liários Ltda., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) para garan-
tir, as obrigações presentes e futuras, principais e acessórias assumidas pela 
Emissora na Escritura de Emissão, com a consequente celebração, pela Com-
panhia, do respectivo Aditamento ao Contrato de Penhor de Ações(conforme 
definido abaixo); (iii)a outorga, pela Companhia, da Fiança(conforme definido 
abaixo)em garantia de todas as obrigações principais e acessórias, presentes e 
futuras, assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão; (iv) a assunção das 
obrigações a serem previstas na Escritura de Emissão, de acordo com os ter-
mos da Escritura de Emissão; (v) a outorga pela Companhia de procuração ao 
Agente Fiduciário, em razão e na forma do Aditamento ao Contrato de Penhor 
de Ações, com vigência até a final liquidação das obrigações garantidas;(vi) a 
ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos 
seus procuradores no âmbito da Emissão;e(vii) a autorização à Diretoria da 
Companhia e/ou aos seus procuradores para praticar e assinar todos e quais-
quer documentos necessários a realização dos itens (i) a (vi) acima. 6. Delibe-
rações: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionis-
tas,por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações, sem quais-
quer ressalvas ou restrições: 6.1. Aprovar os termos e condições da Escritura de 
Emissão. As Debêntures terão as seguintes principais características:  (a) Valor 
Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$1.100.000.000,00, na 
Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); (b) Data da Emissão: Para todos 
os fins e efeitos legais, a data da emissão das Debêntures é 15/06/2021 (“Data 
de Emissão”) (c) Atualização Monetária: O valor nominal unitário ou o saldo do 
valor nominal unitário das Debêntures, conforme o caso, será atualizado mone-
tariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística -IBGE, desde a Data da Primeira Integralização até a 
data de seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), sendo o produto da 
Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário 
das Debêntures ou, se for o caso, ao saldo do valor nominal unitário das Debên-
tures (“Valor Nominal Atualizado”), calculado de forma pro rata temporis, com 
base em 252 Dias Úteis, de acordo com a fórmula a ser descrita na Escritura de 
Emissão; (d) Juros Remuneratórios: Sobre o Valor Nominal Atualizado das 
Debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes ao maior entre (i) a 
taxa interna de retorno indicativa divulgada pela ANBIMA, em sua página na in-
ternet (http://www.anbima.com.br), do Tesouro IPCA+ com juros semestrais com 
vencimento em 2030 (“Tesouro IPCA+/2030”), acrescida exponencialmente de 
um spread equivalente a 0,75% ao ano, base 252 Dias Úteis; e (ii) 4,35% ao 
ano, base 252 Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”), sendo que o Tesouro 
IPCA+/2030 deverá ser apurado previamente a data de celebração da Escritura 
de Emissão na data de realização do procedimento de coleta de intenções de 
investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) a ser organizado pelos Coorde-
nadores e realizado sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máxi-
mos, para verificação e definição da taxa definitiva dos Juros Remuneratórios 
das Debêntures;  (e) Amortização do Valor Nominal Atualizado: O Valor No-
minal Atualizado das Debêntures será amortizado em parcelas semestrais e 
consecutivas, nas respectivas datas de amortização, sendo o primeiro paga-
mento em 15/12/2021, conforme cronograma a ser previsto na Escritura de 
Emissão (“Datas de Amortização das Debêntures”);  (f) Prazo e Data de Venci-
mento: Ressalvadas as hipóteses de (i) aquisição facultativa, com o consequen-
te cancelamento da totalidade das Debêntures; (ii) resgate antecipado facultati-
vo total com o consequente cancelamento da totalidade das Debêntures; (iii) 
oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures com o consequente 
cancelamento das Debêntures; e (iv) vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, ocasiões em que a Emissora obriga-se a proceder 
ao pagamento das Debêntures pelo Valor Nominal Atualizado (conforme defini-
do abaixo), acrescido dos Juros Remuneratórios (conforme definido abaixo) de-

vidos, e em observância à regulamentação aplicável, inclusive o artigo 1º, § 1°, 
inciso I, da Lei 12.431, e ao artigo 1º da Resolução CMN 3.947, as Debêntures 
terão prazo de 162 (cento e sessenta e dois) meses, vencendo-se, portanto, em 
15 de dezembro de 2034 (“Data de Vencimento das Debêntures”); (g) Encargos 
Moratórios: Sem prejuízo da Atualização Monetária e dos Juros Remunerató-
rios, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos 
Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos, desde a data do inadimple-
mento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notifi-
cação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) juros moratórios à razão de 
1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido calculados pro rata tempo-
ris; e (ii) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% 
sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”). 6.2. Aprovar a consti-
tuição, pela Companhia, de penhor, em primeiro e único grau, em caráter irrevo-
gável e irretratável, de acordo com as disposições dos artigos 1.431 e seguintes 
da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada (“Código Civil”), e do artigo 
39 da Lei das S.A.’s, da totalidade das ações do capital social da Emissora de 
sua titularidade, na Data de Emissão (“Penhor de Ações”), sendo certo que o 
Penhor de Ações abrangerá todos os direitos, existentes e futuros, decorrentes 
das ações representando o capital social da Emissora, incluindo as novas ações 
de emissão da Emissora que a Companhia venha a subscrever ou adquirir no 
futuro, durante a vigência do Contrato de Penhor de Ações (conforme definido 
abaixo), seja na forma dos artigos 166, 167, 169 e 170 da Lei das S.A.’s, seja por 
força de bonificações, desmembramentos ou grupamentos das ações, seja por 
consolidação, fusão, aquisição, permuta de ações, divisão de ações, reorgani-
zação societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as ações 
originalmente empenhadas, bem como todos os dividendos (em dinheiro ou me-
diante distribuição de novas ações), lucros, frutos, bonificações, direitos, juros 
sobre capital próprio, distribuições e demais valores atribuídos, declarados e 
ainda não pagos ou a serem declarados, recebidos ou a serem recebidos ou de 
qualquer outra forma distribuídos e/ou atribuídos à Companhia, inclusive me-
diante a permuta, venda ou qualquer outra forma de disposição ou alienação 
das ações, valores mobiliários ou títulos nos quais as ações sejam convertidas 
(incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), assim como todas 
as outras quantias pagas ou a serem pagas em decorrência de, ou relacionadas 
à, quaisquer das ações e o direito de subscrição de novas ações representativas 
do capital social da Emissora, bônus de subscrição, debêntures conversíveis, 
partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversí-
veis em ações, relacionados à participação acionária da Companhia, bem como 
direitos de preferência e opções de titularidade da Companhia. A constituição do 
Penhor de Ações em favor dos Debenturistas será formalizada por meio da ce-
lebração do aditamento ao Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças nº 
18.2.0573.2, celebrado originalmente entre o BNDES, a Companhia e a Emisso-
ra, na qualidade de interveniente (respectivamente “Aditamento ao Contrato de 
Penhor de Ações” e “Contrato de Penhor de Ações”). 6.3. Aprovar a outorga, 
pela Companhia, de garantia fidejussória, na forma de fiança, em favor dos 
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em garantia ao fiel, pon-
tual e integral pagamento de todas as obrigações, presentes e futuras, principais 
e acessórias a serem assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura de Emis-
são, tais como Valor Total da Emissão, na sua data de emissão, acrescido da 
Atualização Monetária, Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, con-
forme aplicável, inclusive honorários do Agente Fiduciário e despesas judiciais e 
extrajudiciais comprovadamente incorridas pelo Agente Fiduciário ou Debentu-
ristas na constituição, formalização, execução e/ou excussão das garantias das 
Debêntures no limite de sua participação acionária na Emissora (“Fiança”) e a 
renúncia aos benefícios de ordem previstos nos artigos 333, § único, 364, 366, 
368, 821, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, e dos artigos 130 e 794 
da Lei nº 13.105, de 16/03/2015.A Fiança permanecerá em vigor até o Comple-
tion Financeiro (conforme definido na Escritura de Emissão) ou até a quitação 
integral das Debêntures, o que ocorrer primeiro. 6.4. As Acionistas autorizaram, 
ainda, a outorga pela Companhia de procuração ao Agente Fiduciário, em razão 
e na forma do Aditamento ao Contrato de Penhor de Ações, que deverá perma-
necer vigente até a final liquidação das obrigações garantidas. 6.5. Autorizar a 
Diretoria da Companhia e/ou aos seus procuradores à (a) negociar os termos e 
condições das Debêntures, do Penhor de Ações e da Fiança, observados os li-
mites aprovados nesta assembleia; e (b) adotar todos e quaisquer atos neces-
sários e/ou convenientes à implementação e formalização das deliberações to-
madas nesta assembleia, incluindo mas não se limitando à celebração da Escri-
tura de Emissão e do Aditamento ao Contrato de Penhor de Ações. 6.6. Ratificar, 
nesta data, todos e quaisquer atos até então adotados e todos e quaisquer do-
cumentos até então assinados pelos diretores da Companhia e/ou pelos seus 
procuradores para a implementação da Emissão.  7. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a 
presente Ata que, lida e achada conforme,foi assinada por todos os presentes. 
RJ, 18/06/2021. Mesa: Shirong Lyu - Presidente; Zhongjiao Chang - Secretário; 
Acionistas: Top View Grid Investment Limited -  Xi Zongyue - Procurador; 
Changwei Chen - Procurador;  International Grid Holdings Limited - Xi Zon-
gyue - Procurador; Changwei Chen - Procurador. 

ATA DA 26ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REA-
LIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2021 - DIA, HORA E LOCAL: Em 19 de 
março de 2021, às 16:00 horas, na sede social da Companhia localizada 
na Rua São José, nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAÇÃO: Realizada a convocação, nos 
termos do §1º do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, na data de 
11 de março de 2021, mediante envio de e-mail a todos os Conselhei-
ros. PRESENÇAS: Senhores Cesar Avidos Juruena Pereira, Marcia De 
Luca Micheli, Antonio Carneiro Alves, Geraldo Henrique de Castro, Juleika 
Cristina Ferreira de Carvalho e, como convidada, Senhora Nanci Turibio 
Guimarães, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Com-
panhia MESA: Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente; Nanci Turibio 
Guimarães - Secretária.ORDEM DO DIA: Examinar as demonstrações 
financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2020 e autorizar que as mesmas sejam submetidas a aprovação pelos 
acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária. DELIBERAÇÕES 
TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Instalada a Reunião do 
Conselho de Administração e procedida à leitura da Ordem do Dia, dando 
início à discussão e tendo os membros desse Conselho de Administração, 
examinado e concordado com as Demonstrações Financeiras, Relatório 
da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, foi deliberado 
por unanimidade de votos, sem reservas, autorizar que as Demonstra-
ções Financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020, devidamente acompanhadas do Relatório da Admi-
nistração e do Parecer dos Auditores Independentes sejam submetidas à 
aprovação, pelos acionistas, na Assembleia Geral Ordinária a realizar‐se 
até 30 de abril de 2021.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
foi a sessão suspensa para lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta 
lida, achada conforme e assinada pelos presentes. Cesar Avidos Juruena 
Pereira - Presidente, Nanci Turibio Guimarães - Secretária. Arquivada na 
Jucerja registro nº 00004090677 no dia Data 23/06/2021.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ: 33.228.024/0001-51 - NIRE (JUCERJA): 33.3.0003135-9

AVISO AOS ACIONISTAS
DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

O Conselho de Administração da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO 
DE MÁQUINAS VEÍCULOS S.A., aprovou proposta da Diretoria Executiva, 
“ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 
2022, para distribuição de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia, no 
montante bruto de R$ 2.899.853,93 (dois milhões, oitocentos e noventa e 
nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), do 
qual será deduzido o valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor 
relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da legisla-
ção em vigor, com exceção dos acionistas imunes e/ou isentos, que deverão 
comprovar esta condição em até 16 de julho de 2021, enviando documen-
tação comprobatória para: Postal: WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO 
DE MÁQUINAS VEÍCULOS S.A, aos cuidados do Diretor de Relação com 
Investidores, Sr. Álvaro Veras do Carmo. Endereço: Praia do Flamengo, nº 
200, 19º andar, Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.210-901; Correio 
Eletrônico (e-mail): alvaro.carmo@wlm.com.br. Os Juros sobre Capital 
Próprio serão imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem 
distribuídos pela Companhia referentes ao exercício social do ano de 2021, 
sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária. Farão jus ao 
recebimento dos referidos juros sobre o capital próprio os Acionistas com 
posição final de ações da Companhia em 05 de julho de 2021. O pagamento 
será efetuado na data de 27 de agosto de 2021. Valor bruto por ação ON 
(Ordinárias): R$ 0,07552; Valor bruto por ação PN (preferenciais): R$0,08307.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2021.
Álvaro Veras do Carmo

Diretor de Relações com Investidores

Queda de braço: Eneva vs Omega – qual melhor ação para crise hídrica?
Geração térmica e renovável ganha força na bolsa de valores

Com a pior seca 
em 91 anos, uma 
matriz energéti-

ca diversificada nunca foi 
tão necessária. Atualmente, 
72% da geração brasileira 
vem das hidrelétricas, que 
devem ser as mais prejudi-
cadas na crise hídrica, com 
suas ações despencando na 
Bolsa de Valores.

Apesar do setor de ge-
ração estar comprometido, 
alguns investidores podem 
ser considerados vencedo-
res. São aqueles que apos-
taram suas fichas na energia 
térmica e renovável. Com 
os reservatórios de água ca-
da vez mais pressionados, 
companhias como Eneva 
(ENEV3) e Omega Gera-
ção (OMGE3) terão a mis-
são de garantir o abasteci-
mento de energia até o final 
de 2021.

Segundo Ilan Arbetman, 
analista da Ativa Investi-
mentos, as companhias 
serão as campeãs da crise 
hídrica. Com fundamentos 
sólidos para o longo prazo, 
este pode ser um ótimo mo-
mento de entrada para quem 
ainda não investe nelas. Na 
série Queda de Braço, em 
parceria com a Comdinhei-

ro, vamos confrontar Eneva 
e Omega Geração, para que 
o investidor avalie com qual 
surfar na crise.

ENEV3

Focada em energia tér-
mica, a Eneva (ENEV3) 
utiliza o modelo reservoir 
to wire, que consiste em 
conectar campos de gás 
em terra com estruturas 
produtivas de energia. A 
companhia tem uma ca-
pacidade instalada de 2,8 
gigawatts (GW); 74% são 
provenientes de gás natu-
ral. Arbetman explica que 
a Eneva possui 6 usinas de 
gás, 2 em construção, no 
complexo de Parnaíba no 
Maranhão.

Já no Complexo Inte-
grado Azulão-Jaguatirica, a 
usina de Jaguatirica II vai 
extrair gás do Amazonas e 
levar para a rede elétrica em 
Roraima e deve ficar pronta 
até 2022. A Eneva também 
gera energia a partir do car-
vão, que representa 26% da 
sua capacidade instalada. 
Atualmente, possui duas 
usinas de carvão no Nor-
deste, a de Itaqui no Mara-
nhão e Pecém II no Ceará.

Com um portfólio tão 
grande e em expansão, Ar-
betman enxerga a compa-
nhia como uma possível 
solução frente a crise. Isso 
porque quando os recursos 
hídricos são escassos é a vez 
das termoelétricas entrarem 
no jogo. Elas respondem 
por 18% da matriz energé-
tica brasileira; deste total, a 
Eneva concentra 9% na ge-
ração a gás.

Movimento que é per-
ceptível nas ações da com-
panhia. Segundo dados da 
Comdinheiro, no acumula-
do de 2021 até o fechamen-
to de 18 de junho, as ações 
da Eneva (ENEV3) valo-
rizaram 15,30%, enquanto 
o índice Ibovespa (IBOV) 
avançou 7,60%.

Arbetman destaca que a 
crise hídrica não é a única 
oportunidade no radar da 
companhia, existem outras 
alamedas de crescimento, 
entre estas o desenvolvi-
mento do mercado de gás 
no país. Atualmente a Ene-
va extrai apenas no Norte e 
Nordeste, mas pretende ex-
pandir para outras regiões. 
“O processo pode levar em 
média 5 anos”, afirma.

É o caso das bacias de 

Campos e Santos: atual-
mente a Petrobras reinjeta 
o gás pelo elevado custo 
de extração e falta de lo-
gística, mas isso represen-
ta uma oportunidade para 
Eneva levar energia mais 
barata para o Estado de 
São Paulo.

Porém, como todo proje-
to exploratório, há um ris-
co operacional inserido. A 
Eneva já extrai gás das ba-
cias de Parnaíba e Amazo-
nas e recentemente adqui-
riu as Bacias de Solimões e 
Paraná. O campo de Urucu 
também ajudaria a destravar 
valor na companhia.

O analista destaca uma 
certa previsibilidade no flu-
xo de caixa da Eneva, graças 
as contratações no mercado 
regulado. “72% das receitas 
da companhia são fixas e 
atualizadas via IPCA; isso a 
qualifica como uma opção 
para investidores que bus-
cam proteção à inflação”, 
reforça.

OMGE3: renovável é sexy

Segundo Arbetman, 
energia renovável se tor-
nou o assunto sexy do setor 
elétrico. Presente na Bolsa 

desde 31 de julho de 2017, a 
Omega Geração (OMGE3) 
é considerada a companhia 
mais disruptiva do setor, 
com 1869 MW de capaci-
dade instalada, dividida em 
geração eólica (85%), solar 
(10%) e hídrica (4,5%).

Atualmente 11% da ma-
triz energética brasileira de-
pende de energia renovável, 
mas o Brasil pretende am-
pliar este escopo. Segun-
do Arbetman, o Nordeste 
brasileiro é uma das regiões 
com maior oportunidade 
de desenvolvimento para a 
energia eólica. Já na energia 
solar, a procura por painéis 
fotovoltaicos tem aumenta-
do. “A companhia está em 
um momento de consolida-
ção sem abrir mão do cres-
cimento futuro”, avalia.

As ações refletem este 
movimento: desde seu IPO 
até 18 de junho, os papéis 
da Omega (OMGE3) va-
lorizaram 134,65%, contra 
o índice Small Cap (SMLL) 
que avançou 121,13% no 
período, segundo dados da 
Comdinheiro.

Por se tratar de uma 
small cap, Ricardo Schweit-
zer, sócio-fundador da 
Nord Research, acredita 

que companhia tem mais 
oportunidades de se bene-
ficiar com a crise hídrica. 
“Os ativos estão mais ba-
ratos e há espaço para va-
lorização no curto prazo”, 
defende.

No acumulado de 2021, 
por exemplo, as ações da 
Omega Geração (OMGE3) 
ainda recuam 4,58%, en-
quanto o índice Small Cap 
(SMLL) tem alta de 12,37%.

Schweitzer também vê 
oportunidade na energia 
que a Omega pode nego-
ciar no mercado livre. Na 
crise hídrica, as hidrelétricas 
devem recorrer ao mercado 
livre para suprir a demanda 
de energia prometida nos 
contratos; da mesma forma, 
distribuidoras de energia 
devem procurar este merca-
do para ajustar as diferenças 
de consumo.

Companhias como Ene-
va e Omega se beneficiam 
deste cenário, porque os 
preços no mercado livre 
nos próximos meses po-
dem multiplicar por 7 vezes, 
segundo Schweitzer. Ele 
afirma que Omega tem 630 
MW descontratados, en-
quanto Eneva tem apenas 
500 MW disponíveis.
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Fresenius Medical Care Ltda.
CNPJ/MF nº 01.440.590/0001-36 

Relatório da Administração
Senhores acionistas, Os anos de 2019 e 2020 foram impactados significativamente pela desvalorização cambial do Real em relação ao Euro e  ao Dólar, o que acarretou perdas no resultado decorrentes da variação cambial, tendo em vista a relevância das transações oriundas principalmente da importação de máquinas e correlatos médicos de operações entre partes relacio-
nadas. Perspectivas para 2021. Esperamos efeitos negativos em nossos negócios decorrentes do COVID-19 no decorrer de 2021, como previamente identificado em nossas estimativas, pois continuaremos a ter despesas significativas principalmente relacionadas aos materiais de proteção individual. Nosso volume de negócios segue  apresentando uma resiliência positiva, 
com crescimento e destaque no segmento de tratamento hospitalares. A pandemia interrompeu temporariamente o processo de consolidação fiscal pelo qual passava a economia brasileira. Durante o período de crise sanitária e econômica, a prioridade passou a ser, evidentemente, a proteção da vida e da saúde das pessoas, bem como a preservação de empregos, renda 
e empresas. A velocidade e a capacidade de cobertura das Campanhas de vacinação vão determinar e definir novos rumos e retomada da Economia Brasileira. Embora 2021 tenha os ingredientes de um ano desafiador, continuamos otimistas quanto ao nosso futuro e estamos focados no cumprimento de nossas metas financeiras correspondentes. Nosso compromisso é 
preparar a empresa para se tornar mais ágil, capaz de se adaptar mais rapidamente a um ambiente em constante mudança, tornando-se mais eficiente e, portanto, competitiva. A companhia considera este cenário como uma excelente oportunidade para revisar e transformar o modelo operacional organizacional, ao mesmo tempo em que executa sua estratégia de médio 
prazo. Neste contexto a Fresenius continua com o objetivo de se consolidar no mercado local por meio de crescimento orgânico e aquisições, mas para isso sabe dos obstáculos logísticos, burocracias e carga tributária elevada como também de sua considerável exposição cambial devido ao seu grande volume de importações.

Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais) Demonstrações dos fluxos de caixas - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)
Consolidado Controladora

Ativo Nota 2019 2018 2019 2018
Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 8 14.225.253 13.755.991 13.253.636 13.541.150
Contas a receber de clientes 9 110.673.799 92.443.939 98.294.766 92.346.425
Contas a receber de clientes - parte relacionadas 16 28.995.271 27.877.799 28.995.271 27.877.799
Estoques 10 143.171.749 139.486.106 138.511.696 139.486.106
Despesas antecipadas 3.970.479 1.786.712 2.708.287 1.786.712
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 1.253.736 3.233.198 1.239.428 3.233.198
Impostos a recuperar 11 34.703.980 29.124.930 34.623.946 29.124.930
Outras contas a receber 8.748.337 9.324.115 9.470.129 9.215.025

345.742.604 317.032.790 327.097.159 316.611.345
Ativo não circulante

Imposto de renda e contribuição social diferidos 25.b 63.304.935 51.223.467 63.304.935 51.223.467
Impostos a recuperar 11 48.802.384 38.660.774 48.802.384 38.660.774
Contas a receber de clientes 9 28.542.578 18.858.663 28.542.578 18.858.663
Depósito judiciais 12 4.191.365 4.030.933 4.191.365 4.030.933

144.841.262 112.773.837 144.841.262 112.773.837
Investimentos em controladas 13 - - 65.760.333 6.959.410
Imobilizado 14 190.089.539 155.182.940 189.270.841 155.129.842
Intangível 15 97.524.057 54.816.594 46.241.412 48.057.011

432.454.858 322.773.371 446.113.848 322.920.100
Total do ativo 778.197.462 639.806.161 773.211.007 639.531.445

Consolidado Controladora
Passivo e patrimônio líquido Nota 2019 2018 2019 2018
Passivo circulante

Fornecedores 16.730.106 15.257.212 15.361.274 15.251.828
Fornecedores - partes relacionadas 16 444.016.947 355.809.658 444.016.947 355.809.658
Salários e encargos sociais 29.073.888 26.025.907 28.190.660 26.025.907
Impostos e contribuições a recolher 3.120.322 1.653.498 2.512.230 1.554.768
Empréstimos - partes relacionadas 16 3.410.438 1.941.735 3.410.438 1.941.735
Empréstimos terceiros - 84.961 - -
Outras contas a pagar 17 20.115.976 9.324.944 19.896.799 9.324.944
Passivo de arrendamentos 6.a 3.618.957 - 3.618.957 -

520.086.634 410.097.915 517.007.305 409.908.840
Passivo não circulante

Empréstimos - partes relacionadas 16 142.134.220 104.637.166 142.134.220 104.637.166
Provisões para contingências 18 4.007.495 2.511.563 3.949.257 2.511.563
Outras contas a pagar 17 15.395.362 1.792.000 13.609.896 1.792.000
Passivo de arrendamentos 6.a 8.628.662 - 8.628.662 -

170.165.739 108.940.729 168.322.035 108.940.729
Patrimônio líquido

Capital social realizado 19 96.791.092 96.791.092 96.791.092 96.791.092
Lucros / (prejuízos) acumulados (8.909.425) 23.890.784 (8.909.425) 23.890.784

Patrimônio Líquido atribuível a participação de controladores 87.881.667 120.681.876 87.881.667 120.681.876
Participação de não controladores 20 63.422 85.641 - -
Total Patrimônio Líquido 87.945.089 120.767.517 87.881.667 120.681.876

Total do passivo e do patrimônio líquido 778.197.462 639.806.161 773.211.007 639.531.445
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado Controladora
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Prejuízo do exercício (32.613.112) (52.120.383) (32.800.209) (52.102.987)
Ajustes para:
Depreciação 29.683.079 25.197.129 29.460.031 25.197.129
Amortização de ativos intangíveis 7.543.009 6.877.800 7.420.853 6.877.800
Arrendamento mercantil (depreciação) 3.343.268 - 3.343.268 -
Despesa com perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa 3.398.202 4.642.646 3.869.796 4.642.646
Despesa com provisão (reversão) para perda de estoque 1.663.589 538.246 1.663.589 538.246
Despesa para provisão (reversão) para contingências 1.722.191 1.294.877 1.722.191 1.294.877
Despesas de juros com empréstimos 7.946.516 4.083.352 7.901.488 4.083.352
Despesas de variação cambial 13.373.624 33.007.311 13.373.624 33.007.311
Resultado de equivalência patrimonial - - (4.300.253) 40.590
Resultado na baixa de ativo imobilizado e intangível (3.482.038) (538.665) (761.401) (538.665)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido (10.914.336) (19.375.870) (12.056.225) (19.420.709)

21.663.991 3.606.443 18.836.751 3.619.590
Variação em ativos e passivos
Diminuição/(aumento) de contas a receber (26.181.942) 38.053.963 (21.956.756) 38.151.477
Diminuição/(aumento) de estoques 1.542.044 (32.700.694) 2.430.586 (32.700.694)
Diminuição/(aumento) de despesas antecipadas (249.791) (352.157) (921.575) (352.157)
Diminuição/(aumento) de impostos a recuperar (13.728.532) (15.074.561) (13.646.856) (15.074.561)
Diminuição/(aumento) de outras contas a receber 988.976 (5.153.523) 1.351.551 (5.044.433)
Diminuição/(aumento) de depósitos judiciais (160.433) (391.371) (160.433) (391.371)
Aumento/(diminuição) de fornecedores 54.809.506 56.243.415 55.083.257 55.946.628
Aumento (diminuição) de salários e encargos sociais 13.225.039 2.560.637 13.327.700 2.560.637
Aumento/(diminuição) de impostos e contribuições a recolher 1.125.146 (5.682.777) 957.463 (5.539.208)
Aumento/(diminuição) de outras contas a pagar 8.948.008 119.543 8.610.495 164.382
Aumento/(diminuição) de provisão para contingências (46.887) 844.617 (284.497) 844.617
Caixa gerado nas atividades operacionais 61.935.125 42.073.535 63.627.687 42.184.907
Juros de empréstimos (4.525.011) (3.845.370) (4.479.984) (3.845.370)
Juros de arrendamento 1.130.416 - 1.130.416 -
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 58.540.530 38.228.165 60.278.119 38.339.537
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado (31.327.786) (4.083.787) (33.300.000) (4.410.000)
Venda de imobilizado e intangível 1.215.952 928.159 1.215.952 928.159
Aquisição de imobilizado e intangível (57.617.626) (41.586.035) (57.518.008) (41.586.035)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento (87.729.460) (44.741.663) (89.602.056) (45.067.876)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Pagamentos arrendamentos (4.263.577) - (4.263.577) -
Pagamento de empréstimos (223.232) - - -
Empréstimo captado com partes relacionadas 34.145.000 - 33.300.000 -
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento 29.658.191 - 29.036.423 -
Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa 469.262 (6.513.498) (287.514) (6.728.339)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 13.755.991 20.269.489 13.541.150 20.269.489
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 14.225.253 13.755.991 13.253.636 13.541.150
Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa 469.262 (6.513.498) (287.514) (6.728.339)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)
Consolidado Controladora

Nota 2019 2018 2019 2018
Receita líquida de vendas 21 567.788.565 497.248.842 547.445.578 496.185.218
Custos dos produtos e serviços vendidos 22 (406.291.687) (353.216.341) (397.762.098) (352.506.256)
Lucro bruto 161.496.878 144.032.502 149.683.480 143.678.963

28% 29% 27% 29%
Despesas /Receitas operacionais

Despesas com vendas 23 (90.356.195) (82.473.736) (88.974.513) (82.412.645)
Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa 23 (3.398.202) (4.642.646) (3.869.796) (4.642.646)
Despesas administrativas e gerais 23 (87.790.299) (72.757.717) (82.502.972) (72.453.477)
Outras (despesas)/receitas operacionais líquidas 23 (2.376.522) (927.211) (2.393.792) (927.211)

Resultado antes das receitas (despesas) 
 financeiras liquidas e impostos (22.424.340) (16.768.809) (28.057.593) (16.757.017)
Receitas financeiras 24 9.097.306 5.955.330 8.987.689 5.942.737
Despesas financeiras 24 (30.200.414) (60.682.774) (30.086.783) (60.668.826)
Resultado financeiro líquido (21.103.108) (54.727.444) (21.099.094) (54.726.089)
Resultado de Equivalência Patrimonial 13.a - - 4.300.253 (40.590)
Prejuízos antes do imposto de renda e contribuição social (43.527.448) (71.496.253) (44.856.434) (71.523.696)
Imposto de renda e contribuição social corrente 25 (1.167.132) (44.839) (25.243) -
Imposto de renda e contribuição social diferido 25 12.081.468 19.420.709 12.081.468 19.420.709

10.914.336 19.375.870 12.056.225 19.420.709
Prejuízo do exercício (32.613.112) (52.120.383) (32.800.209) (52.102.987)
Resultado atribuído aos:
Participação controladores (32.800.209) (52.102.987) (32.800.209) (52.102.987)
Participação de não controladores 187.098 (17.396)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2019

Prejuízo do exercício (32.613.112) (52.120.383) (32.800.209) (52.102.987)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total (32.613.112) (52.120.383) (32.800.209) (52.102.987)
Resultado abrangente atribuível aos:

Participação controladores (32.800.209) (52.102.987) (32.800.209) (52.102.987)
Participação de não controladores 187.098 (17.396) - -

Resultado abrangente total (32.613.111) (52.120.383) (32.800.209) (52.102.987)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)
Atribuído aos acionistas controladores

Capital 
social

Lucros (prejuí-
zos) acumulados Total

Participação de 
não controladores

Total patri- 
mônio líquido

Saldo em 31/12/2017 96.791.092 76.562.185 173.353.277 - 173.353.277
Adoção CPC 48 - (568.414) (568.414) - (568.414)
Aquisição de controlada com participação
  de não-controladoes - - - 103.037 103.037
Prejuizo do exercício - (52.102.987) (52.102.987) (17.396) (52.120.383)

96.791.092 23.890.784 120.681.876 85.641 120.767.517
Saldo em 31/12/2018
Aquisição de controlada - - - (209.317) (209.317)
Prejuizo do exercício - (32.800.209) (32.800.209) 187.098 (32.613.111)
Saldo em 31/12/2019 96.791.092 (8.909.425) 87.881.667 63.422 87.945.089

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em Reais)

1. Contexto operacional. A Fresenius Medical Care Ltda. (“Fresenius” ou “Empresa”) é uma 
Empresa, constituída na forma de sociedade limitada, domiciliada no Brasil. O endereço 
registrado da fábrica da Empresa é Rua Amoreira, 891, Bairro Jardim Roseira, Município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo. A operação preponderante da Fresenius consiste na comer-
cialização, industrialização, importação e exportação de insumos utilizados em procedimentos 
de diálise; na importação, comercialização e locação de máquinas e aparelhos para diálise; 
bem como na importação e comercialização de partes e peças de reposição destas máquinas e 
aparelhos e, ainda, da prestação de serviços de assistência técnica. As demonstrações financei-
ras da Companhia abrangem a Companhia e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como 
‘Grupo’). 2. Apresentação das demonstrações financeiras. As presentes demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil (BR GAAP) e sua emissão foi autorizada pela Diretoria em 28 de maio de 
2021. Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais do Grupo no qual o CPC 
06(R2 – Arrendamentos foram aplicados. As mudanças relacionadas nas principais políticas 
contábeis estão descritas na Nota explicativa 6. Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem 
àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 3. Relação de entidades controladas. 
Segue abaixo lista das controladas relevantes da Fresenius:

Participação acionária %
País 2019 2018

Nephrosys Suporte e Manutenção Computacional
 Ltda. (“Nephrosys”) Brasil 70% 70%
Vivax – Industria e Comércio de Equipamentos
 Ltda. (“Saubern”) Brasil 100% -
Nephrosys Suporte e Manutenção Computacional Ltda. Adquirida pelo Grupo Fresenius em 
2018, a Nephrosys atua há mais de 20 anos no mercado nacional de softwares para a área de 
Nefrologia e Diálise, e é norteada pelo princípio da transparência e informação. Seu sistema de 
última geração o chamando NephroSys, possibilita o completo controle das atividades diárias, 
desde o cadastro de clientes até os mais diversos processos administrativos, financeiros e pro-
cedimentos clínicos, com a utilização de funções que otimizam o tempo de processamento de 
informações. Além disso, é possível a definição de níveis de acesso para cada módulo do pro-
grama, permitindo que cada usuário utilize ou acesse somente as informações relacionadas à 
sua atividade. Os médicos podem acompanhar à distância os tratamentos, bem como acessar 
todos os dados de cada paciente, como resultados laboratoriais, objetivando agilidade na 
tomada de decisões. Vivax – Industria e Comércio de Equipamentos Ltda. Empresa brasileira 
localizada no sul do Brasil com foco em produtos e equipamentos par hemodiálise. Em fase 
de plena expansão, com produtos no Chile, Peru e Bolívia e expandindo para toda a América 
Latina. Desenvolve soluções completas, combinando a fabricação sistemas de tratamento 
de água para aplicações médicas e farmaceuticas, equipamento de osmose reversa portátil, 
filtros e membranas, reprocessadores automáticos de filtros dialisadores, com o objetivo de 
aumentar a qualidade de vida de pacientes com insuficinêncial renal. A Vivax foi adquirida 
pelo Grupo Fresenius em 2019, para maiores detalhes veja nota explicativa 4. 4. Aquisição de 
controladas. Em maio de 2019, a Fresenius obteve o controle da Vivax Indústria e Comércio 
de Equipamentos Ltda, fabricante de máquinas osmoses de tratamento de água e reproces-
sadora de dialisadores, ao adquirir 100% das quotas dessa entidade no valor de R$ 61.500 mil. 
A aquisição de controle da Vivax permitirá à empresa aumentar o seu portfolio. Espera-se que 
a aquisição possibilite agregar maior valor nos produtos Fresenius além da ampliação de sua 
rede de clientes aumentando sua capacidade de desenvimentos de novos produtos e serviços. 
Nos oito meses findos em 31 de dezembro de 2019, a Vivax contribuiu para o resultado consoli-
dado, com uma receita líquida de R$ 17.263.829 e um lucro de R$ 4.352.093 às demonstrações 
financeiras consolidadas. a. Contraprestação transferida. A tabela a seguir resume o valor 
justo na data de aquisição dos itens mais relevantes da contraprestação transferida. 
Caixa 33.300.000
Parcela retida (i) 5.300.000
Parcela a prazo (i) 14.400.000
Contraprestação contingente (ii) 8.500.000
Total da aquisição 61.500.000
(i) Parcelas retidas e a prazo. A Companhia pagou aos quotistas vendedores pelo preço 
de aquisição a quantia de R$ 33.300.000 à vista e pagará anualmente os demais valores 
nas seguintes condições: 5 parcelas a prazo no valor de R$ 1.060.000 (holdback), e mais 4 
parcelas a prazo iguais e sucessivas no valor R$ 3.600.000 registrados na rubrica de “Outras 
contas a pagar”, nota explicativa 17. (ii) Contraprestação contingente. A Companhia pagará 
adicionalmente um preço condicional de aquisição de no máximo R$ 8.500.000,00 em 4 
parcelas anuais, que será realizada de acordo com atigimento de metas de resultado da receita 
líquida anual. Cada um ponto percentual de crescimento da receita liquida anual em relação 
a receita liquida anual do ano anterior equivale ao valor de R$ 123.667. A parcela variável será 
mensurada até o ano de 2022 e será verificada em 90 dias após o término de cada exercício 
social. Na avaliação da Administração da Fresenius 100% parcela variável será paga. b. Ativos 
identificáveis adquiridos e passivos assumidos. A tabela abaixo resume os valores dos ativos 
adquiridos e passivos assumidos na data da aquisição.
Caixa e equivalentes de caixa 1.972.214
Contas a receber de clientes 7.720.328
Estoques 4.066.730
Outro ativos 1.662.365
Imobilizado 277.180
Fornecedores e outras contas a pagar (2.675.387)
Dividendos a Pagar (2.139.280)
Empréstimos e financiamentos (685.752)
Impostos a recolher (166.054)
Total dos ativos identificáveis líquidos 10.032.344
c. Ágio. O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue:
Contraprestação transferida 61.500.000
Valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquirido (10.032.344)
Valor juros AVP sobre as parcela a pagar pelo valor de aquisição (6.999.331)
Ágio 44.468.325
O ágio por expectativa de rentabilidade futura é atribuído principalmente às habilidades e 
ao talento técnico da força de trabalho da Vivax e às sinergias esperadas na integração da 
entidade ao negócio existente da Fresenius. O ágio reconhecido não tem expectativa de ser 
dedutível para fins de imposto de renda e contribuição social. Em 31 de dezembro de 2019 
o montante reconhecido na rubrica do Ativo Intagível é de R$ 44.468.325. O saldo dos juros 
diferidos no cálculo da divida total a pagar ao vendendo pelo tempo de sua realização no valor 
R$ 4.692.665 está registrados na rubrica de “Outras contas a pagar”, nota explicativa 17, como 
parte integrante da contraprestação contingente relacionada ao pagamento adicional. 5. Base 
de preparação. 5.1. Base de mensuração. As demonstrações financeiras foram preparadas 
com base no custo histórico, exceto pelos ativos financeiros classificados pelo valor justo 
através do resultado. 5.2. Moeda funcional e moeda de apresentação. Essas demonstrações 
são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Empresa. 5.3. Uso de estimativas e jul-
gamentos. A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, requer que a Administração da Empresa use de julgamentos na determina-
ção e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas 
incluem provisão para perda de crédito esperada, provisão para perdas em estoque e provisão 
para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua 
determinação. A Empresa revisa as estimativas e as premissas, pelo menos anualmente. 6. 
Mudança nas principais políticas contábeis. (a) ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamentos de 
Impostos sobre o Lucro. A partir de 1º/01/2019 entrou e vigor a interpretação ICPC 22, equi-
valente ao IFRIC 23. A Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento 
e mensuração no CPC 32 - Tributos sobre o Lucro quando há incertezas sobre o tratamento de 
tributos sobre o lucro. Não sendo provável qua a autoridade fiscal aceite o tratamento fiscal 
incerto adotado, tal incerteza de ser refletida na contabilização do tributo sobre o lucro do 
exercício. Entretanto, tanto a IAS 12/CPC 32 quanto a nova IFRIC 23 se aplicam somente ao 
IR/CS. (b) CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil. O CPC 06 (R2) introduz um 
modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. 
Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o 
ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pa-
gamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e 
itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto 
é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. 
O CPC 06 (R2) substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 Operações 
de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03, SIC 15 e SIC 27 Aspectos Complementares das Opera-
ções de Arrendamento Mercantil. • Arrendamentos em que o Fresenius é um arrendatário. 
A Fresenius adotou o CPC 06 (R2) - Arrendamentos a partir de 1º/01/2019, recnonhecendo 
como novos ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais das instalações prediais, 
dos escritórios administrativos, veículos e fábricas. A natureza das despesas relacionadas 
àqueles arrendamentos mudam porque o reconhecimento é um custo de depreciação de 
ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. A Fresenius 
anteriormente reconhecia uma despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo 
do arrendamento, e reconhecia ativos e passivos na medida em que havia uma diferença tem-
poral entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas. 
Ativos
Controladora/Consolidado Aluguel de Máquinas e
Custo Direito de Uso Terrenos imóveis equipamentos Total
Reconhecimento ativo direito de uso
 na aplicação inicial do CPC 06(R2) 119.117 8.473.599 632.665 9.225.381
Adições - 3.323.141 2.835.758 6.158.899
Saldo em 31/12/2019 119.117 11.796.740 3.468.423 15.384.280
Controladora/Consolidado
Depreciação acumulada Terrenos

Aluguel de 
imóveis

Máquinas e 
equipamentos Total

Adições (59.558) (1.731.461) (1.552.248) (3.343.267)
Saldo em 31/12/2019 (59.558) (1.731.461) (1.552.248) (3.343.267)
Saldo líquido em 31/12/2019 59.559 10.065.279 1.916.175 12.041.013
Passivos Controladora/Consolidado
Reconhecimento passivo de arrendamento na aplicação
 inicial do CPC 06(R2) 9.225.382
Pagamento parcelas aluguel mensal (4.263.577)
Apropriação de juros ao resultado do período 1.130.416
Adições 6.155.399
Saldo em 31/12/2019 12.247.620
Circulante 3.618.957
Não circulante 8.628.662
Contratos
Veículos 1.821.523
Instalações prediais 10.207.964
Equipamentos industriais 218.132
Total 12.247.620
7. Principais políticas contábeis. As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido 
aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações 
financeiras. 7.1. Base de consolidação. • Combinações de negócios. Combinações de negócio 
são registradas utilizando o método de aquisição quando o controle é transferido para a Frese-
nius. A contraprestação transferida é geralmente mensurada ao valor justo, assim como os 
ativos líquidos identificáveis adquiridos. Qualquer ágio que surja na transação é testado anual-
mente para avaliação de perda por redução ao valor recuperável  Ganhos em uma compra 
vantajosa são reconhecidos imediatamente no resultado. Os custos da transação são registra-
dos no resultado conforme incorridos, exceto os custos relacionados à emissão de instrumen-
tos de dívida ou patrimônio. A contraprestação transferida não inclui montantes referentes ao 
pagamento de relações pré-existentes. Esses montantes são geralmente reconhecidos no re-
sultado do exercício. Qualquer contraprestação contingente a pagar é mensurada pelo seu 
valor justo na data de aquisição. Se a contraprestação contingente é classificada como instru-
mento patrimonial, então ela não é remensurada e a liquidação é registrada dentro do patri-

mônio líquido. As demais contraprestações contingentes são remensuradas ao valor justo em 
cada data de relatório e as alterações subsequentes ao valor justo são registradas no resultado 
do exercício. Controladas. A Empresa controla uma entidade quando está exposto a, ou tem 
direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a ha-
bilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações 
financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir 
da data em que a Empresa obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir. Nas 
demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras de contro-
ladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. Participação de 
acionistas não-controladores. A Empresa elegeu mensurar qualquer participação de não-
-controladores inicialmente pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis da 
adquirida na data de aquisição. Mudanças na participação da empresa em uma subsidiária que 
não resultem em perda de controle são contabilizadas como transações de patrimônio líquido. 
Transações eliminadas na consolidação. Saldos e transações intra-grupo, e quaisquer receitas 
ou despesas não realizadas derivadas de transações intra-grupo, são eliminados. Ganhos não 
realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são 
eliminados contra o investimento na proporção da participação da Empresa na investida. Per-
das não realizadas são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas 
somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. 
7.2. Moeda estrangeira. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Empresa são 
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a empresa atua 
(“moeda funcional”). Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realiza-
das na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. 
Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional 
pela taxa de câmbio na data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de 
câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na demonstração de resul-
tados. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são 
convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação 
ao valor justo quando este é utilizado. 7.3. Instrumentos financeiros. • Reconhecimento e 
mensuração inicial. O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhe-
cidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financei-
ros são reconhecidos inicialmente quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais 
do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem 
um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensu-
rado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que 
são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem 
um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da opera-
ção. Classificação e mensuração subsequente. Ativos financeiros. No reconhecimento inicial, 
um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA - instru-
mento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR. Os ativos financeiros não são 
reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que o Grupo mude o 
modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financei-
ros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mu-
dança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se 
atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • É mantido 
dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber 
fluxos de caixa contratuais; e • Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de 
caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em 
aberto. • Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a 
seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • É mantido dentro de um modelo de 
negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto 
pela venda de ativos financeiros; e • Seus termos contratuais geram, em datas específicas, 
fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em 
aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que 
não seja mantido para negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente por apresentar alte-
rações subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento 
por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo 
amortizado ou ao VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. Isso inclui 
todos os ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, o Grupo pode designar de 
forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser men-
surado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativa-
mente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. Ativos financeiros - Avaliação 
do modelo de negócio. O Grupo realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em 
que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual 
o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações conside-
radas incluem: • As políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático 
dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como 
foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de 
taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos 
relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda 
de ativos; • Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração do Grupo; 
• Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido 
naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; • A frequên-
cia, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os moti-
vos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos finan-
ceiros para terceiros em transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são 
consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos do 
Grupo. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho 
avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Ativos 
financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de 
principal e de juros. Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo 
financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo 
valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto du-
rante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de emprésti-
mos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de 
lucro. O Grupo considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de 
caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre 
se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor 
dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa 
avaliação, o Grupo considera: • Eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos 
fluxos de caixa; • Termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; • O 
pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e • Os termos que limitam o acesso do Grupo a fluxos 
de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na performance de um ativo). O paga-
mento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor 
do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros 
sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação adicional razoável 
pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido 
por um valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência 
de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros 
contratuais (que também pode incluir compensação adicional razoável pela rescisão antecipa-
da do contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério 
se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial.

Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas:
Ativos finan-
ceiros a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado 
líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos finan-
ceiros a custo 
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utili-
zando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas 
por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment 

são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconheci-
mento é reconhecido no resultado.

Instrumentos 
de dívida a 
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de 
juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cam-

biais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos 
são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado 

em ORA é reclassificado para o resultado.

Instrumentos
 patrimoniais 
a VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividen-
dos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo 

represente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. 
Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassifica-

dos para o resultado.
Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas. Os passivos 
financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo 
financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classi-
ficado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reco-
nhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o 
resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 
A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho 
ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. Instrumentos financei-
ros derivativos e contabilidade de hedge. Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade 
de hedge. O Grupo mantém instrumentos financeiros derivativos para proteger suas exposi-
ções aos riscos de variação de moeda estrangeira e taxa de juros. Derivativos embutidos são 
separados de seus contratos principais e registrados separadamente caso o contrato principal 
não seja um ativo financeiro e certos critérios sejam atingidos. Os derivativos são mensurados 
inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados 
pelo valor justo e as variações no valor justo são normalmente registradas no resultado. 7.4. 
Estoques. Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou fabricação, estando redu-
zidos, mediante provisão, ao valor de mercado ou de realização, quando estes são inferiores ao 
custo. 7.5. Ativo imobilizado. Demonstrado ao custo de aquisição, reduzido por depreciações 
acumuladas calculadas pelo método linear, com base em taxas determinadas em função do 
prazo de vida útil estimado dos bens, conforme mencionado na nota explicativa 14. 7.6. Ativo 
intangível. Demonstrado ao custo de aquisição, reduzido por depreciações acumuladas calcu-
ladas pelo método linear, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil 
estimado dos bens, conforme mencionado na nota explicativa 15. 7.7. Redução ao valor recu-
perável (impairment). • Ativos financeiros não derivativos (incluindo recebíveis). Um ativo 
financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de re-
porte para determinar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recu-
perável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se existir uma evidência objetiva de perda 

como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do 
ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros proje-
tados daquele ativo que podem ser estimados de uma maneira confiável. A evidência objetiva 
de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não-pagamento ou atraso no paga-
mento por parte do devedor, a renegociação do valor devido à Empresa em condições que a 
Empresa não aceitaria em outras transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará 
em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Ativos fi-
nanceiros mensurados pelo custo amortizado. A Empresa considera evidência de perda de va-
lor de ativos mensurados pelo custo amortizado tanto no nível individualizado como no nível 
coletivo. Ativos individualmente significativos são avaliados quanto a perda por redução ao 
valor recuperável. Todos os recebíveis significativos identificados como não tendo sofrido per-
da de valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de 
valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Ativos que não são individual-
mente significativos são avaliados coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupa-
mento de ativos com características de risco similares. Ao avaliar a perda por redução ao valor 
recuperável de forma coletiva, a Empresa utiliza tendências históricas de probabilidade de 
inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refle-
tir o julgamento da Administração sobre se as condições econômicas e de crédito atuais são tais 
que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendên-
cias históricas. Uma perda por redução ao valor recuperável em relação a um ativo financeiro 
mensurado pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor 
presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do 
ativo. As perdas são reconhecidas no resultado. Os juros sobre o ativo que perdeu valor conti-
nuam sendo reconhecidos. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda de 
valor, a redução na perda de valor é revertida através do resultado. Ativos não financeiros. Os 
valores contábeis dos ativos não financeiros da Empresa, que não os estoques e imposto de 
renda e contribuição social diferidos ativos, são revistos a cada data de apresentação para 
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor 
recuperável do ativo é estimado. No caso de ativos intangíveis com vida útil indefinida, o valor 
recuperável é testado anualmente. Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida 
se o valor contábil do ativo ou Unidade Geradora de Caixa (UGC) exceder o seu valor recuperá-
vel. O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em 
uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futu-
ros estimados são descontados aos seus valores presentes utilizando uma taxa de desconto 
antes dos impostos que reflita uma avaliação de mercado atual sobre o período de recuperabi-
lidade do capital e os riscos específicos do ativo ou UGC. Para testar o valor recuperável, os ati-
vos que não podem ser testados individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que 
gera entrada de caixa a partir de seu uso contínuo e que são em grande parte independentes 
dos fluxos de caixa de outros ativos ou UGCs. Perdas por redução no valor recuperável são reco-
nhecidas no resultado. 7.8. Provisões. Uma provisão é reconhecida se, em função de um 
evento passado, a Empresa tem uma obrigação legal ou construtiva presente que possa ser 
estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liqui-
dar a obrigação. As provisões são determinadas através do desconto dos fluxos de caixa futuros 
estimados a uma taxa antes dos impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto 
ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os efeitos do desconto a valor 
presente são reconhecidos no resultado como despesa financeira. Garantias. Uma provisão 
para garantia é reconhecida quando os produtos ou serviços a que se referem são vendidos, 
com base em dados históricos e ponderação de cenários possíveis e suas respectivas probabili-
dades. 7.9. Receita operacional. Venda de bens. (i) Natureza e a época do cumprimento das 
obrigações de desempenho, incluindo condições de pagamento. Os clientes obtêm controle 
dos produtos quando as mercadorias são entregues e aceitas nas dependências do cliente. As 
faturas são emitidas quando os produtos são despachados do depósito da Companhia e o 
prazo de pagamento varia de acordo com a negociação com cada cliente. (ii) Política de reco-
nhecimento da receita. A receita é reconhecida quando os produtos são entregues e aceitos 
pelos clientes em suas instalações, líquida de devoluções, descontos comerciais e bonificações. 
Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira 
confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional conforme 
as vendas são reconhecidas. Venda de Serviços. A receita de serviços se compões de serviços 
de manutenção de máquinas de dialise e serviços administrativos prestados à NMC Holding 
GMBH (parte relacionada). A receita de é reconhecida quando há a prestação de serviço, medi-
da pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, líquida de descontos comerciais. 
7.10. Imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adi-
cional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e 9% 
sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compen-

sação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. A 
despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e dife-
ridos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado. • Imposto cor-
rente. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo 
tributável do exercício, com base nas taxas de impostos decretadas ou substantivamente decre-
tadas na data de elaboração das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a 
pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto corrente também inclui qualquer im-
posto a pagar decorrente da declaração de dividendos. • Imposto diferido. Ativos e passivos 
fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores con-
tábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tri-
butação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas 
como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. O imposto diferido não é re-
conhecido para: • diferenças temporárias sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos 
em uma transação que não seja uma combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou 
prejuízo tributável nem o resultado contábil • diferenças temporárias relacionadas a investi-
mentos em controladas, coligadas e empreendimentos sob controle conjunto, na extensão que 
o Grupo seja capaz de controlar o momento da reversão da diferença temporária e seja prová-
vel que a diferença temporária não será revertida em futuro previsível; e • diferenças temporá-
rias tributáveis decorrentes do reconhecimento inicial de ágio. Um ativo fiscal diferido é reco-
nhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na 
extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os 
quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de 
diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tribu-
táveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considera-
dos os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporárias exis-
tentes, com base nos planos de negócios da controladora e de suas subsidiárias 
individualmente. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos 
na extensão em que sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são 
mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando 
elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço, 
e reflete a incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, se houver. A mensuração dos ativos e 
passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual 
o Grupo espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos 
são compensados somente se certos critérios forem atendidos. 
8. Caixa e equivalentes de caixa Consolidado Controladora

2019 2018 2019 2018
Caixa e bancos 11.088.342 10.690.647 10.173.741 10.475.806
Aplicação financeira 3.136.911 3.065.344 3.079.895 3.065.344
Total 14.225.253 13.755.991 13.253.636 13.541.150
O saldo de caixa e equivalentes de caixa compreende os valores de caixa, depósitos líquidos e 
imediatamente resgatáveis e aplicações financeiras em investimentos de baixo risco, em Reais, 
em instituições financeiras de primeira linha e com liquidez imediata, indexados pela taxa de cer-
tificado de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”). A taxa média de rendimento anual des-
ses certificados foi de 4,59% em 2019 e 6,40% em 2018. A variação dos saldos de caixa decorreu 
da liquidação de parte dos juros do empréstimo com a NMC Holding GMBH (parte relacionada). 
9. Contas a receber de clientes Consolidado Controladora

2019 2018 2019 2018
Clientes Nacionais 160.837.371 127.927.438 147.429.015 127.829.924
Clientes Exterior 362.265 459.303 362.265 459.303

161.199.636 128.386.741 147.791.280 128.289.227
Provisão para perdas de 
 créditos esperadas (21.983.259) (17.084.139) (20.953.936) (17.084.139)
Total 139.216.377 111.302.602 126.837.344 111.205.088
Circulante 110.673.799 92.443.939 98.294.766 92.346.425
Não circulante 28.542.578 18.858.663 28.542.578 18.858.663
O contas a receber de clientes nacionais apresenta uma representatividade de 99% contra 1% 
de cliente exterior. A variação apresentada está associada principalmente a um aumento dos 
faturamentos em função de venda de equipamentos com prazo de financiamento extenso, 
como pode ser observado no aumento do não circulante. Dos clientes nacionais, 5,10% são 
relacionados a Órgãos Públicos e classificam-se no circulante. Ao compararmos com o exer-
cício anterior observamos uma pequena redução onde a representatividade era de 6,39%. 
Nenhum cliente ou grupo representa neste exercício, isoladamente, mais que 10% dos rece-
bíveis. A tabela a seguir fornece informações sobre a exposição ao risco de crédito e a perda 
estimada para clientes e outros recebíveis, incluindo ativos contratuais, para empresas em 31 
de dezembro de 2019 e 2018 respectivamente:

Consolidado 2019 Taxa média ponderada de perda estimada Saldo contábil bruto Provisão de perda estimada Com problemas de recuperação
Coletivo/Individual Risco
Coletivo Baixo 0,50% 140.936.580 (1.720.203) Não
Individual Duvidoso 100,00% 20.263.056 (20.263.056) Sim

161.199.636 (21.983.259)
Controladora 2019 Taxa média ponderada de perda estimada Saldo contábil bruto Provisão de perda estimada Com problemas de recuperação
Coletivo/Individual Risco
Coletivo Baixo 0,50% 127.528.224 (690.880) Não
Individual Duvidoso 100,00% 20.263.056 (20.263.056) Sim

147.791.280 (20.953.936)
Consolidado 2018 Taxa média ponderada de perda estimada Saldo contábil bruto Provisão de perda estimada Com problemas de recuperação
Coletivo/Individual Risco
Coletivo Baixo 1,04% 112.650.033 (1.347.430) Não
Individual Duvidoso 100,00% 15.736.708 (15.736.708) Sim

128.386.741 (17.084.138)
Controladora 2018 Taxa média ponderada de perda estimada Saldo contábil bruto Provisão de perda estimada Com problemas de recuperação
Coletivo/Individual Risco
Coletivo Baixo 0,50% 112.552.519 (1.347.430) Não
Individual Duvidoso 100,00% 15.736.708 (15.736.708) Sim

128.289.227 (17.084.138)
A taxa base utilizada para a avaliação da perda estimada é o Credit Default Swap (CDS) 
divulgado pela casa matriz a cada trimestre e extraída do site da Bloomberg e foi de 0,50%. A 
classificação é dividido em 2 níveis: • Coletivo: A provisão para classificação deve contemplar 
os títulos á vencer e vencidos com atribuíção do percentual do risco país (acima mencionado), 
ou atribuída a um percentual maior que o risco do país de acordo com a análise de cada cliente, 
conforme performance de pagamento e grau de endividamento. • Individual: A provisão 
é baseada em análises históricas, presente e futuras dos clientes individualmente quanto a 
critérios de qualidade de crédito, condições econômicas, baixas já realizadas, performance 
de pagamento e endividamento. Nesta classificação, atuamos com o percentual de 100% 
de provisão ou menor de acordo com a análise de cada cliente. • Casos de exceção: estão 
sendo considerados como exceção os clientes com acordos informais, contrato de confissão 
de dívida, desde que com vencido < 30 dias, Acordo com Cheque Pré Datado, em negociação 
com Empresa de Cobrança e com programação de pagamento formalizado através de e-mail, 
mesmo que com idade tenha atingido o período de  classificação de individual, irão receber a 
classificação risco país - Coletivo.

Coletivo

Saldo 
 contábil 

bruto

Taxa média 
ponderada de 

perda estimada

Provisão 
de perda 
estimada

Com pro-
blemas de 

recuperação
A Vencer 121.424.121 0,50% (601.717) Não
Vencido de 1-90 dias 10.537.610 0,50% (52.219) Não
Vencido de 91-180 dias 1.808.691 0,50% (8.963) Não
Vencido de 181-360 dias 2.748.754 0,50% (13.621) Não
Vencido há mais de 360 dias 1.712.562 0,50% (14.359) Não

138.231.739 (690.880)

Individual

Saldo  
contábil 

bruto

Taxa média 
ponderada de 

perda estimada

Provisão 
de perda 
estimada

Com pro-
blemas de 

recuperação
A Vencer 4.091.247 100% (4.091.247) Sim
Vencido de 1-90 dias 1.174.816 100% (1.174.816) Sim
Vencido de 91-180 dias 1.055.161 100% (1.055.161) Sim
Vencido de 181-360 dias 1.973.757 100% (1.973.757) Sim
Vencido há mais de 360 dias 11.968.074 100% (11.968.074) Sim

20.263.055 (20.263.055)
A política da empresa para provisão das perdas para devedores duvidosos é considerar 100% 
dos valores em aberto com mais de 180 dias para entidades privadas, exceto casos com 
acordos e com mais de 360 dias para órgãos públicos e levando em consideração CPC 48 é atri-
buído a taxa risco Brasil (divulgada trimestralmente pela matriz) em todo o Contas a Receber 
sem provisão. Adicionalmente, são feitas análises mensais por cliente para verificar possíveis 
acordos e atrasos nos pagamentos dos mesmos.

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

Saldo inicial em 1º de janeiro (17.084.138) (11.873.079) (17.084.138) (11.873.079)
Provisão – efeito transição CPC 48 (568.414) (568.414)
Reversão PCE - confissão de dívida 1.471.017 1.500.555 1.471.017 1.500.555
Créditos recuperados 3.788.643 3.580.477 3.788.643 3.580.477
Constituição de provisão (10.158.781) (9.723.677) (9.129.458) (9.723.677)
Saldo final em 31 de dezembro (21.983.260) (17.084.138) (20.953.937) (17.084.138)
10. Estoques Consolidado Controladora

2019 2018 2019 2018
Mercadorias de revenda (i) 89.207.228 67.372.180 89.207.228 67.372.180
Importações em andamento (ii) 15.319.560 39.182.988 15.319.560 39.182.988
Produtos acabados (iii) 17.289.709 11.331.140 16.737.076 11.331.140
Matéria-prima 10.784.072 10.783.526 6.920.845 10.783.526
Material de manutenção 5.476.824 5.768.479 5.476.824 5.768.479
Embalagens 1.619.219 1.770.217 1.619.219 1.770.217
Produtos semi-acabados 1.018.929 1.036.622 1.018.929 1.036.622
Material auxiliar 710.196 753.648 710.196 753.648
Estoque de terceiros 244.192 - - -
Produtos em processos 1.501.819 1.487.306 1.501.819 1.487.306
Total 143.171.749 139.486.106 138.511.696 139.486.106
O saldo de provisão para perdas de estoque está relacionado aos produtos acabados sem 

movimentação há mais de 360 dias, aos produtos com previsão de descarte em função do 
prazo de validade ou algum problema técnico e também pela previsão de devolução, pois 
quando retornam à Empresa são descartados. Destacamos que não há provisão de perda 
registrada para os itens noemados como “No Moving”, pois os mesmos se tratam de peças 
de reposição e manutenção que não são descartadas. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
a provisão para perda em estoque, registrada contabilmente como custos, totalizava R$ 
754.936,36 e R$ 2.210.896,28, respectivamente.
Aging do Estoque Consolidado Controladora

2019 2018 2019 2018
Produtos em processos 1.501.819 1.487.306 1.501.819 1.487.306
Até 180 dias 128.345.277 123.829.712 123.685.225 123.829.712
181 > 361 dias 1.323.370 3.676.560 1.323.370 3.676.560
No Moving 9.203.574 7.694.819 9.203.573 7.694.819
ICMS s/ Estoque 2.797.709 2.797.709 2.797.709 2.797.709
Total 143.171.749 139.486.106 138.511.696 139.486.106
11. Impostos a recuperar Consolidado Controladora

2019 2018 2019 2018
ICMS a recuperar (a) 97.833.294 91.450.280 97.833.294 91.450.280
PIS e COFINS a compensar (a) 19.564.967 14.836.581 19.564.967 14.836.581
Impostos a apropriar sobre frete 3.515.081 3.526.100 3.515.081 3.526.100
IPI a recuperar 8.763.989 9.069.427 8.763.989 9.069.427
ICMS homologado 12.081.707 201.681 12.081.707 201.681
IRRF s/ recebimento de
 clientes e aplicações financeiras 341.025 322.159 341.025 322.159
INSS a compensar 268.711 153.988 268.711 153.988
Outros impostos a compensar 2.474.647 1.439.334 2.394.614 1.439.334
Provisão para perda de ICMS (b) (58.042.750) (52.707.361) (58.042.750) (52.707.361)
Deságio ICMS (3.294.307) (506.485) (3.294.308) (506.485)
Total 83.506.364 67.785.704 83.426.330 67.785.704
Circulante 34.703.980 29.124.930 34.623.946 29.124.930
Não circulante 48.802.384 38.660.774 48.802.384 38.660.774
(a) O aumento no saldo deve-se ao fato da empresa estar gerando mais créditos em 
sua operação por conta da alíquota da importação ser maior que a alíquota de saída do 
produto. (b) O saldo da provisão está relacionado aos créditos de ICMS, originados na 
aquisição de matéria prima, que a Empresa não consegue recuperar em função da isenção 
do ICMS na venda do seu principal produto de fabricação própria. Este saldo é monitorado 
constantemente pela Administração, na qual avalia e solicita homologação dos créditos junto 
às autoridades fiscais do Estado de São Paulo. Historicamente, a Empresa consegue recuperar 
30% dos créditos gerados.
12. Depósitos judiciais Consolidado/Controladora

2019 2018
Processos cíveis 3.889.505 3.729.073
Processos trabalhistas 35.712 35.712
Processos fiscais 266.148 266.148
Total 4.191.365 4.030.933
A Fresenius é parte envolvida em ações trabalhistas, cíveis e tributárias e está discutindo estas 
questões tanto na esfera administrativa quanto na judicial, as quais, quando aplicáveis, são 
amparadas por depósitos judiciais. 
13. Investimentos em controladas. Controladas Controladora

Nota 2019 2018
Resultado de equivalência patrimonial (a) 4.300.253 (40.590)
Saldo em 31 de dezembro 4.300.253 (40.590)
(a) Aquisição conforme detalhado na nota explicativa 4. a. Demonstrações financeiras 
individuais da controladora - controladas. A movimentação dos investimentos em controladas, 
apresentados nas demonstrações financeiras individuais da controladora, é como segue:

Controlada Aquisição
Participação  

nos lucros 2018 Aquisição
Participação  

nos lucros 2019
Nephrosys 7.000.000 (40.590) 6.959.410 - (51.839) 6.907.571
Vivax - - - 54.500.669 4.352.093 58.852.762
31 de dezembro 7.000.000 (40.590) 6.959.410 54.500.669 4.300.253 65.760.333

2019
Controlada Participação acionária Ativo circulante Ativo não circulante Passivo circulante Passivo não circulante Patrimônio Líquido Lucro Líquido
Nephrosys 70% 612.247 48.603 339.788 109.652 211.410 135.258
Vivax 100% 18.879.198 824.833 2.739.542 2.580.052 14.384.437 4.352.093

2018
Controlada Participação acionária Ativo circulante Ativo não circulante Passivo circulante Passivo não circulante Patrimonio Líquido Lucro Líquido
Nephrosys 70% 421.445 53.098 104.115 84.961 285.467 (57.986)
14. Imobilizado. A movimentação do ativo imobilizado está demonstrada como segue:
Consolidado
Custo do imobilizado bruto Terrenos

Imobilizações  
em andamento

Prédios e  
construções

Máquinas, equipa- 
mentos e instalações

Computadores  
e periféricos

Benfeitoria em pro- 
priedade de terceiros Veículos

Móveis e 
utensílios

Prédios e construções  
(NMC Incorporação)

Adiantamento 
para imobilizados Ferramentas Total

Em 31/12/2017 - 10.238.795 21.352.308 233.034.388 8.378.368 4.400.638 6.122.007 2.455.303 139.655 215.819 1.483.814 287.821.095
Adições - 3.222.580 - 30.489.477 851.024 1.022.598 3.134.899 167.602 - 987.213 603.198 40.461.332
Transferências - (9.110.718) - 3.739.162 493.160 4.506.402 - 371.994 - - - -
Baixas - - - (4.004.466) (244.598) - (1.304.379) (1.694) (24.000) (1.069.390) (2.913) (6.627.440)
Em 31/12/2018 - 4.350.657 21.352.308 263.325.137 9.505.881 9.929.638 7.952.527 2.993.205 115.655 133.642 2.084.099 321.742.749
Em 1º/01/2019
Reconhecimento ativo direito de uso na aplicação inicial do CPC 06(R2) 119.117 - 8.473.599 632.665 - - - - - - - 9.225.381
Adições - 10.229.171 3.323.141 41.773.332 1.703.287 1.723.299 3.055.679 60.924 - 345.307 586.320 62.800.460
Transferências - (3.346.937) - 2.782.324 108.192 521.492 66.890 2.285 - (133.642) (604) -
Baixas - (3.279.241) - (9.937.078) (66.512) - (1.516.369) (49.532) - - (3.428) (14.852.160)
Em 31/12/2019 119.117 7.953.650 33.149.048 298.576.380 11.250.848 12.174.429 9.558.727 3.006.882 115.655 345.307 2.666.387 378.916.430
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O saldo líquido de imobilizados por vida útil é o seguinte:
Vida 

útil em 
anos

Consolidado Controladora

Imobilizado líquido 2019 2018 2019 2018
Máquinas e equipamentos 8 97.355.395 77.429.689 97.273.111 77.429.689
Instalações 10 26.557.835 29.403.999 26.557.835 29.403.999
Máquinas e equipamentos 10 14.565.847 15.338.465 14.014.954 15.326.020
Edificações 25 11.497.760 11.497.759 11.497.760 11.497.759
Imobilizações em andamento - 8.361.436 4.350.657 8.335.274 4.350.657
Veículos 5 6.498.489 5.555.209 6.399.603 5.555.209
Computadores e Periféricos 5 2.990.642 2.769.295 2.938.691 2.744.977
Benfeitoria em propriedade 
de terceiros 10 7.929.628 6.700.052 7.929.628 6.700.052
Terrenos - 1.271.914 1.271.914 1.271.914 1.271.914
Ferramentas 10 518.321 333.649 518.321 333.649
Móveis e utensílios 10 139.889 382.546 131.368 366.212
Edificações (NMC Incorporação)       25 16.063 16.064 16.063 16.064
Adiantamento p/imobilizados - 345.307 133.642 345.307 133.642
Total 178.048.526 155.182.940 177.229.828 155.129.843
15. Intangível. A vida útil dos softwares e marcas e patentes são, respectivamente, 5 e 10 anos 
e a movimentação do ativo intangível está demonstrada como segue:
Consolidado
Custo do 
intangível bruto Softwares

Marcas e 
patentes Ágio Outros(*) Total

Saldo em 31/12/2017 70.146.817 33.675 - 3.961.025 74.141.517
Adições 1.071.606 - 6.759.583 - 7.831.189
Transferência 77.576 - - - 77.576
Baixa (1.669) - - - (1.669)
Saldo em 31/12/2018 71.294.330 33.675 6.759.583 3.961.025 82.048.613
Adições 5.782.147 - 44.468.325 (i) - 50.420.472
Transferência - - - - -
Baixa - - - - -
Saldo em 31/12/2019 77.076.477 33.675 51.227.908 3.961.025 132.299.085

Amortização acumulada Softwares
Marcas e 
patentes Ágio Outros Total

Saldo em 31/12/2017 (19.949.322) (33.675) - (381.677) (20.364.674)
Adições (6.398.190) - - (479.610) (6.877.800)
Transferência 8.786 - - - 8.786
Baixa 1.669 - - - 1.669
Saldo em 31/12/2018 (26.337.057) (33.675) - (861.287) (27.232.019)
Adições (6.997.884) - - (545.125) (7.543.009)
Transferência - - - - -
Baixa - - - - -
Saldo em 31/12/2019 (33.334.941) (33.675) - (1.406.412) (34.775.028)
Intangível líquido
Saldo em 31/12/2018 44.957.273 - 6.759.583 3.099.738 54.816.594
Saldo em 31/12/2019 43.741.537 - 51.227.908 2.554.613 97.524.057
(*) Outros - se referem à Aquisição de 100% da carteira de clientes da Attende Eletromedicina 
Ltda. e Ferreira Mendes, que prestavam serviços técnicos de manutenção de máquinas no 
Estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Feredal, Goiás e Tocantins. 
(i) Àgio gerado na aquisição da empresa Vivax conforme detalhado na nota explicativa 4.
Controladora
Custo do intangível bruto Softwares Marcas e patentes Outros(*) Total
Saldo em 31/12/2017 70.146.817 33.675 3.961.025 74.141.517
Adições 1.071.606 - - 1.071.606
Transferência 77.576 - - 77.576
Baixa (1.669) - - (1.669)
Saldo em 31/12/2018 71.294.330 33.675 3.961.025 75.289.030
Adições 5.605.254 - - 5.605.254
Transferência - - - -
Baixa - - - -
Saldo em 31/12/2019 76.899.584 33.675 3.961.025 80.894.284
Amortização acumulada Softwares Marcas e patentes Outros Total
Saldo em 31/12/2017 (19.949.322) (33.675) (381.677) (20.364.674)
Adições (6.398.190) - (479.610) (6.877.800)
Transferência 8.786 - - 8.786
Baixa 1.669 - - 1.669
Saldo em 31/12/2018 (26.337.057) (33.675) (861.287) (27.232.019)
Adições (6.875.729) - (545.124) (7.420.853)
Transferência - - - -
Baixa - - - -
Saldo em 31/12/2019 (33.212.786) (33.675) (1.406.411) (34.652.872)
Intangível líquido
Saldo em 31/12/2018 44.957.273 - 3.099.738 48.057.011
Saldo em 31/12/2019 43.686.798 - 2.554.614 46.241.412
16. Parte Relacionadas. Clientes. No curso normal das operações, a Fresenius possui direitos 
com partes relacionadas oriundas de operações de vendas de produtos com preços pactuados
entre as partes. 16.1. Clientes Consolidado/Controladora

2019 2018
CDR - Clinica de Doencas Renais Ltda 8.303.402 14.831.039
UDT - Unidade de Dialise e Transplante Ltda 3.989.576 2.322.653
Instituto Mineiro ee Nefrologia Ltda 1.850.674 1.791.446
Nephron Assistencia Nefrologica S/C Ltda 2.308.088 1.116.833
Cetene Centro Terapia Nefrologica Ltda 621.294 530.601
Medserv - Assistencia Medica e Nefrologica Ltda 1.155.358 400.732
Nefron Ltda 446.999 371.295
Clinica Nefrologica de Minas Gerais Ltda 497.672 367.624
Nephron Brasilia Serviços Medicos Ltda 503.679 358.827
Pro-Rim Clinica de Doenças Renais Ltda 1.583.200 336.494
Clinica do Rim S/C Ltda 262.176 201.599
Nefroclinica S/A 911.675 191.044
Clinefron Tratamento Dialitico e Serviços Médicos Ltda 211.803 183.326
Clinica de Dialise Volta Redonda Lt 2.716.056 25.155
Clinica de Nefrologia Santa Rita Ltda 533.144 -
Pro Renal Assistencia Medica Ltda 980.861 -
Centro de Nefrologia e Dialise de João Pessoa 970.658 -
Centro Nefrologico de Minas Gerais Ltda - 22.042
Instituto de Nefrologia e Diálise Ltda 206.704 -
Fresenius Medical Care DGMBH 437.278 80.417
FMC Argentina 292.941 4.658.675
Fresenius Medical Care del Peru 189.991 -
Outros 22.042 87.997
Total 28.995.271 27.877.799
16.2. Fornecedores. No curso normal das operações, a Fresenius contraiu obrigações com 
partes relacionadas oriundas de operações de compra de produtos com preços pactuados 
entre as partes. Controladora

2019 2018
Fresenius Medical Care Deutschland 440.243.924 352.335.297
Fresenius Netcare GMBH 3.684.319 3.367.692
SIS-TER SpA 51.613 106.669
Clinica de Nefrologia Santa Rita Lt 26.576 -
Medserv - Assistencia Medica e 10.515 -
Total 444.016.947 355.809.658
16.3. Empréstimos Controladora
Passivo circulante 2019 2018
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.592.031 -
Empréstimo NMC Holding GMBH 1.818.407 1.941.735

3.410.438 1.941.735
Passivo não circulante
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 33.300.000 -
Empréstimo NMC Holding GMBH 108.834.220 104.637.166

142.134.220 104.637.166
Total 145.544.658 106.578.901
Segue demonstrativo dos empréstimos e fluxo de pagamento futuros:

Controladora
2019 Valor Atualização saldo

Valor em USD Valor Contábil nominal 2020 2021-2022
NMC Holding GMBH (i) 27.010.161 110.652.627 119.974.306 4.264.668 115.709.638

Valor em BRL
Fresenius Medical 
Care AG & Co. KGaA (ii) 33.300.000 34.892.031 36.080.342 1.188.311 -

Consolidado/Controladora
2018 Valor Atualização saldo

Valor em USD Valor Contábil nominal 2019 2020-2022
NMC Holding GMBH (i) 27.010.161 106.578.901 119.353.891 4.069.533 115.284.357
(i) Em janeiro de 2004 a Fresenius incorporou a empresa NMC do Brasil 
Ltda. e consequentemente, assumiu a dívida com a Fresenius Medical Care 
BetelligungsgesellschaftmbH, que agosto de 2011 foi cedido ao credor NMC Holding GMBH. 
Esse empréstimo foi realizado com base nos termos do mercado e a taxa de juros que vinha 
sendo aplicada era cerca de 7% a.a. Em 2017 houve um aditivo prorrogando o prazo do 
vencimento do contrato para 10/08/2022. Além disso houve uma alteração na taxa de juros 
que a partir de então será informada anualmente pela credora. Essa taxa é baseada na LIBOR 
+ Margem (custo refinanciamento da credora+ situação financeira da tomadora + margem de 
subordinação) e atualmente está em 3,83% a.a. (ii) Em junho de 2019, a Fresenius adquiriu o 
empréstimo de R$ 33.300.000,00 junto à Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, para fins de 
aquisição da empresa Vivax Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda. O contrato inicial foi 
firmado com 12 meses de duração, com taxa de juros calculada a partir de margens (custo de 
refinanciamento da credora, situação financeira da tomadora e margem de subordinação) e 
da taxa CDI/05/2019, totalizando 8,235% ao mês. Conciliação da movimentação patrimonial 
com os fluxos de caixa decorrentes das atividades de financiamento
Controladora Passivo
Variações dos fluxos de caixa das atividades de financiamento Empréstimos
Saldos em 31 de dezembro de 2017 90.710.757
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento -
Despesas com juros 4.083.352
Juros Pagos (3.845.370)
Variação cambial 15.630.162
Total de outras variações 15.868.144
Saldos em 31 de dezembro de 2018 106.578.901
Empréstimo captado com partes relacionadas 33.300.000
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento 33.000.000
Despesas com juros 7.901.488
Juros Pagos (4.479.984)
Variação cambial 2.244.252
Total de outras variações 5.665.757
Saldos em 31 de dezembro de 2019 145.544.658
Consolidado Passivo
Variações dos fluxos de caixa das atividades de financiamento Empréstimos
Saldos em 31 de dezembro de 2017 90.710.757
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento -
Despesas com juros 4.083.352
Juros Pagos (3.845.370)
Variação cambial 15.630.162
Total de outras variações 15.868.144
Saldos em 31 de dezembro de 2018 106.578.901
Empréstimo captado com partes relacionadas 34.145.000
Pagamento de empréstimos (223.232)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento 33.921.768
Despesas com juros 7.324.747
Juros Pagos (4.525.011)
Variação cambial 2.244.252
Total de outras variações 5.043.989
Saldos em 31 de dezembro de 2019 145.544.658
16.4. Remuneração do pessoal-chave da Administração. A remuneração de pessoal-chave
da Administração compreende: Consolidado/Controladora

2019 2018
Benefícios de curto prazo 15.943.736 12.991.223
Outros benefícios de longo prazo 795.203 441.094
Outros benefícios (a) 128.128 123.200

16.867.067 13.555.517

Depreciação acumulada Terrenos
Imobilizações 

em andamento
Prédios e  

construções
Máquinas, equipa-

mentos e instalações
Computadores  

e periféricos
Benfeitoria em pro-

priedade de terceiros Veículos
Móveis e 
utensílios

Prédios e construções  
(NMC Incorporação)

Adiantamento 
para imobilizados Ferramentas Total

Em 31/12/2017 - - (8.582.634) (124.089.636) (5.426.315) (2.428.330) (2.121.394) (2.309.742) (99.592) - (1.334.946) (146.392.590)
Adições - - - (20.789.328) (1.520.139) (801.256) (1.372.466) (302.611) - - (415.892) (25.202.692)
Transferências - - - - - - - - - - - -
Baixas - - - 3.726.983 209.868 - 1.096.541 1.694 - - 388 5.035.474
Em 31/12/2018 - - (8.582.634) (141.152.982) (6.736.586) (3.229.586) (2.397.319) (2.610.659) (99.592) - (1.750.450) (166.559.808)
Em 1º/01/2019
Adições (59.559) - (1.731.460) (26.178.412) (1.521.531) (1.015.216) (1.829.938) (288.573) - - (401.657) (33.026.346)
Transferências - - - - (543) - - 174 - - 369 -
Baixas - - - 9.517.400 22.771 - 1.167.019 48.400 - - 3.673 10.759.263
Em 31/12/2019 (59.559) - (10.314.094) (157.813.994) (8.235.889) (4.244.802) (3.060.238) (2.850.658) (99.592) - (2.148.065) (188.826.891)
Imobilizado líquido
Saldo em 31/12/2018 - 4.350.657 12.769.674 122.172.154 2.769.295 6.700.052 5.555.208 382.546 16.063 133.642 333.649 155.182.940
Saldo em 31/12/2019 59.559 7.953.650 22.834.953 140.762.386 3.014.959 7.929.627 6.498.489 156.224 16.063 345.307 518.322 190.089.539
Controladora

Custo do imobilizado bruto Terrenos
Imobilizações 

em andamento
Prédios e 

construções
Máquinas, equipa- 

mentos e instalações
Computadores 

e periféricos
Benfeitoria em pro- 

priedade de terceiros Veículos
Móveis e 

utensílios
Prédios e construções  

(NMC Incorporação)
Adiantamento  

para imobilizados Ferramentas Total
Em 31/12/2017 - 10.238.795 21.352.308 233.034.388 8.378.368 4.400.638 6.122.007 2.455.303 139.655 215.819 1.483.814 287.821.095
Adições - 3.222.580 - 30.542.575 851.024 1.022.598 3.134.899 150.343 - 987.213 603.198 40.514.430
Transferências - (9.110.718) - 3.739.162 493.160 4.506.402 - 371.994 - - - -
Baixas - - - (4.004.466) (244.598) - (1.304.379) (1.694) (24.000) (1.069.390) (2.913) (6.651.440)
Em 31/12/2018 - 4.350.657 21.352.308 263.311.659 9.477.954 9.929.638 7.952.527 2.975.946 115.655 133.642 2.084.099 321.684.085
Em 1º/01/2019
Reconhecimento ativo direito de uso
na aplicação inicial do CPC 06(R2) 119.117 - 8.473.599 632.665 - - - - - - - 9.225.381
Adições - 10.203.009 3.323.141 41.129.017 1.587.166 1.723.299 2.818.889 43.412 - 345.307 586.319 61.759.559
Transferências - (3.346.937) - 2.782.324 108.192 521.492 66.890 2.285 - (133.642) (604) -
Baixas - (3.279.241) - (9.937.078) (66.512) - (1.516.369) (49.532) - - (3.428) (14.852.160)
Em 31/12/2019 - 7.927.488 33.149.048 297.918.587 11.106.800 12.174.429 9.321.937 2.972.111 115.655 345.307 2.666.386 377.816.865

Depreciação acumulada Terrenos
Imobilizações 

em andamento
Prédios e 

construções
Máquinas, equipa-

mentos e instalações
Computadores 

e periféricos
Benfeitoria em pro-

priedade de terceiros Veículos
Móveis e 

utensílios
Prédios e construções  

(NMC Incorporação)
Adiantamento 

para imobilizados Ferramentas Total
Em 31/12/2017 - - (8.582.634) (124.089.637) (5.426.315) (2.428.330) (2.121.394) (2.309.742) (99.592) - (1.334.946) (146.392.590)
Adições - - - (20.789.298) (1.516.530) (801.256) (1.372.466) (301.687) - - (415.892) (25.197.129)
Transferências - - - - - - - - - - - -
Baixas - - - 3.726.983 209.868 - 1.096.541 1.694 - - 388 5.035.474
Em 31/12/2018 - - (8.582.634) (141.151.952) (6.732.977) (3.229.586) (2.397.319) (2.609.735) (99.592) - (1.750.450) (166.554.245)
Em 1º/01/2019
Adições (59.558) - (1.731.461) (26.167.275) (1.457.361) (1.015.216) (1.692.034) (279.582) - - (400.811) (32.803.298)
Transferências - - - - (543) - - 174 - - 369 -
Baixas - - - 9.570.502 22.771 - 1.167.019 48.400 - - 2.829 10.811.521
Em 31/12/2019 (59.558) - (10.314.095) (157.748.726) (8.168.110) (4.244.802) (2.922.334) (2.840.743) (99.592) - (2.148.063) (188.546.024)
Imobilizado líquido
Saldo em 31/12/2018 - 4.350.657 12.769.674 122.159.707 2.744.977 6.700.052 5.555.208 366.211 16.063 133.642 333.649 155.129.842
Saldo em 31/12/2019 (59.558) 7.927.488 22.834.953 140.169.861 2.938.690 7.929.627 6.399.603 131.368 16.063 345.307 518.323 189.270.841

(a) Gastos com manutenção de carro e gasolina. A remuneração do pessoal-chave da 
Administração do Grupo inclui salários e benefícios não monetários. 17. Outras contas a pagar. 
O saldo de outras contas a pagar é composto da seguinte forma:

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

Fretes a pagar 3.493.246 4.148.826 3.493.246 4.148.826
Contas a pagar - honorários de 
consultoria fiscal 1.780.899 1.718.170 1.830.498 1.718.170
Adiantamento recebido de clientes 1.580.679 1.475.097 580.958 1.475.097
Prêmio Superação 387.500 355.000 387.500 355.000
Comissões a pagar 151.319 137.756 151.319 137.756
Contas a Pagar – Aquisição Nephosys 2.492.000 2.590.000 2.492.000 2.590.000
Contas a Pagar – Aquisição Saubern 25.507.336 - 25.507.336 -
Contratos de forward utilizados
 para hedging - 455.622 - 455.622
Empréstimos - Terceiros 512.250 - - -
Outros 1.606.109 236.473 1.063.838 236.473
Total 35.511.338 11.116.944 33.506.695 11.116.944
Circulante 20.115.976 9.324.944 19.896.799 9.324.944
Não Circulante 15.395.362 1.792.000 13.609.896 1.792.000
18. Provisão para contingências. A Empresa é parte em alguns processos de natureza fiscal, 
cível e trabalhista. Com base na opinião de seus advogados externos, fundamentada nas 
circunstâncias específicas de cada ação, bem como na jurisprudência existente, a Empresa 
reconheceu os correspondentes passivos contingentes, relativos às ações para as quais as 
chances de perda são consideradas prováveis.

Consolidado
Processos 

trabalhistas
Processos 

fiscais
Processos 

cíveis Total
Saldo em 31/12/2017 680.662 959.486 31.798 1.671.946
Constituição 1.187.853 649.467 642.000 2.479.320
Reversão (a) (204.242) (948.403) (31.798) (1.184.443)
Pagamentos (a) (444.177) (11.083) - (455.260)
Saldo em 31/12/2018 1.220.096 649.467 642.000 2.511.563
Constituição 860.262 130.566 807.978 1.798.807
Reversão (a) (18.378) - - (18.378)
Pagamentos (a) (204.497) - (80.000) (284.497)
Saldo em 31/12/2019 1.857.483 780.033 1.369.978 4.007.495

Controladora
Processos 

trabalhistas
Processos 

fiscais
Processos 

cíveis Total
Saldo em 31/12/2017 680.662 959.486 31.798 1.671.946
Constituição 1.187.853 649.467 642.000 2.479.320
Reversão (a) (204.242) (948.403) (31.798) (1.184.443)
Pagamentos (a) (444.177) (11.083) - (455.260)
Saldo em 31/12/2018 1.220.096 649.467 642.000 2.511.563
Constituição 802.025 130.566 807.978 1.740.569
Reversão (a) (18.378) - - (18.378)
Pagamentos (a) (204.497) - (80.000) (284.497)
Saldo em 31/12/2019 1.799.246 780.033 1.369.978 3.949.257
O montante provisionado em 2019, com prognóstico de perda provável é composto 
principalmente por causas trabalhistas que ano 2019 tiveram alteração do risco de possivel 
para provavel no valor de R$ 639.342. Os processos fiscais e os processos cíveis  tiveram 
um aumento pela atualização do processo. Causas possíveis. O montante relativo a 
processos com prognóstico de perda possível é de R$  93.895.521 em 2019 comparados 
aos R$ 94.666.292 em 2018, distribuídos conforme abaixo: (i) ICMS - R$ 54.946.958 (R$ 
53.798.536 em 2018) - Exigência de ICMS, objeto do Auto de Infração e Imposição de Multa, 
no período compreendido entre janeiro de 2004 e novembro de 2006, tendo em vista 
suposto creditamento indevido em razão de transferências de produtos isentos remetidos 
pelo estabelecimento matriz à sua filial. (ii) CMED - R$ 4.514.616 (R$ 4.746.841 em 2018) 
- Imposição de multa pela CMED, decorrente de informações enviadas pela empresa com 
preenchimento errado da planilha de preços, o que gerou um suposto aumento de preço em 
2001. (iii) Adicionalmente a Empresa possui outros Processos trabalhistas, cíveis e outros cuja 
probabilidade de perda é considerada possível no montante de R$  34.433.947 (R$ 36.120.915 
em 2018). 19. Patrimônio líquido. Capital social realizado. Em 31 de dezembro de 2019, 
o capital social subscrito e integralizado era composto por 96.791.092 quotas, com  valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada. Número de quotas

2019 2018
Fresenius Medical Care AG &Co. KGaA 1 1
Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft MBH 96.791.091 96.791.091

96.791.092 96.791.092
20. Participação de acionistas não controladores. A tabela a seguir resume as informações 
relativas a controlada da Empresa que tem participação material de acionistas não 
controladores, antes de quaisquer eliminações intra-grupo.
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 2019 2018
Em Reais Nephrosys Nephrosys

30% 30%
Percentual dos não controladores
Ativo não circulante 48.603 53.098
Ativo circulante 612.247 421.445
Passivo não circulante 109.652 -
Passivo circulante 339.791 189.075
Ativos líquidos 211.407 285.468
Ativos líquidos atribuíveis aos não controladores 63.422 85.641
Receita 3.203.970 1.063.624
Resultado 135.258 (57.986)
Outros resultados abrangentes - ORA - -
Total resultado abrangente 135.258 (57.986)
Resultado alocado para os não controladores 40.578 (17.396)
ORA alocado para os não controladores - -
Fluxo de caixa das atividades operacionais 479.317 214.841
Fluxo de caixa das atividades de investimento - -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
 (dividendos para não controladores: - -
Aumento/(diminuição) liquidos de caixa e equiv. de caixa 264.476 214.841
21. Receita operacional líquida. A composição da receita líquida é a seguinte: (*) Receita de 
serviços relacionado  a serviços administrativos prestados à Alemanha.
Receita bruta de vendas Consolidado Controladora
 e serviços prestados: 2019 2018 2019 2018
Venda de mercadorias -
 mercado interno 522.738.122 454.201.252 498.927.824 453.001.502
Venda de mercadorias - exportação 3.814.441 13.305.160 3.814.441 13.305.160
Receita de serviços- mercado 
 interno 18.618.727 17.905.219 18.618.727 17.905.219
Receita de serviços parte rela- 
 cionada – mercado externo (*) 46.619.451 29.752.895 46.619.451 29.752.895
Receita prestação de serviços parte 
relacionada – mercado interno 4.777.709 4.871.236 4.777.709 4.871.236
Receita de aluguel de máquinas 29.708.523 24.028.444 29.708.523 24.028.444
Total da receita operacional bruta 626.276.972 544.064.206 602.466.675 542.864.456
Deduções de vendas:
Impostos incidentes sobre vendas (51.776.722) (41.726.499) (48.528.790) (41.590.373)
Devoluções e cancelamentos (6.711.685) (5.088.865) (6.492.306) (5.088.865)
Total de deduções de vendas (58.488.407) (46.815.364) (55.021.097) (46.679.238)
Receita líquida de vendas 
 e serviços prestados 567.788.565 497.248.842 547.445.578 496.185.218
22. Custos dos produtos e serviços vendidos. A composição dos custos com produtos/
mercadorias vendidas é a seguinte: 

Consolidado Controladora
Custo dos produtos vendidos 2019 2018 2019 2018
Custo de Pessoal (34.115.253) (30.178.304) (30.333.204) (30.178.304)
Depreciação (6.470.376) (6.190.633) (6.470.376) (6.190.633)
Utilidades (6.661.087) (7.261.271) (6.661.087) (7.261.271)
Outros Custos produtos vendidos (6.162.294) (5.176.050) (6.162.294) (5.176.050)
Custo mercadorias vendidas (242.886.086) (216.828.713) (239.104.038) (216.828.713)
Manutenção de Equipamentos, 
Ferramentas e Uniformes (3.890.680) (3.097.381) (3.890.680) (3.097.381)
Custo da depreciação de 
 máquinas alugadas (16.800.326) (13.354.594) (16.800.326) (13.354.594)
Custo material embalagens (19.122.608) (18.200.028) (19.122.608) (18.200.028)

Custos dos serviços prestados
Consumo de materiais (9.860.668) (6.355.296) (9.860.668) (6.355.296)
Custo de Pessoal (14.307.477) (13.652.920) (13.341.985) (12.942.835)
Depreciação (1.194.229) (1.069.315) (1.194.229) (1.069.315)
Outros Custos serv prestados (4.721.319) (6.413.727) (4.721.319) (6.413.727)
Utilidades (229.028) (236.393) (229.028) (236.393)
Custo material embalagens (128.523) (155.346) (128.523) (155.346)

Custos dos serviços prestados parte 
 relacionada –  mercado externo
Custo de Pessoal (32.927.028) (19.871.733) (32.927.028) (19.871.733)
Depreciação (993.167) (616.693) (993.167) (616.693)
Outros Custos serv prestados (5.821.538) (4.557.944) (5.821.538) (4.557.944)

Total (406.291.687) (353.216.341) (397.762.098) (352.506.256)
(i) Aumento nos custos ocasionado pela variação cambial, a maior parte dos nossos 
produtos de revenda e componentes dos produtos de fabricação são importados da 
Matriz. (ii) Diminuição no volume de exportação de produtos estratégia de preço e câmbio. 
(iii) Custo de serviços relacionado a serviços administrativos prestados à Alemanha. 23. 
Despesas e receitas operacionais. As despesas classificadas como despesas de vendas são
relativas às seguintes áreas: Consolidado Controladora
Despesas com vendas 2019 2018 2019 2018
Fretes (38.269.738) (35.227.518) (37.716.551) (35.227.518)
Pessoal (30.023.860) (28.224.927) (30.023.860) (28.224.927)
Despesas com viagens (3.972.254) (3.263.911) (3.795.528) (3.263.911)
Serviços de terceiros (4.081.807) (2.349.761) (3.695.937) (2.349.761)
Marketing (2.718.998) (3.856.616) (2.586.743) (3.856.616)
Despesas com veículos (1.151.850) (1.570.246) (1.151.850) (1.570.246)
Depreciação e Amortização (2.899.665) (2.573.641) (2.899.665) (2.573.641)
Despesas com Armazenagem (2.107.743) (2.365.697) (2.107.743) (2.365.697)
Despesas arrendamento mercantil (1.394.354) - (1.394.354) -
Outras despesas com vendas (2.875.502) (2.463.510) (2.741.858) (2.402.419)
Total (89.495.771) (81.895.827) (88.114.089) (81.834.736)
Constituem as despesas gerais 
 e administrativas: Consolidado Controladora
Despesas gerais e administrativas 2019 2018 2019 2018
Pessoal (52.566.856) (40.793.574) (48.027.370) (40.793.574)
Serviços (20.149.311) (16.883.405) (19.721.790) (16.883.405)
Viagens (2.939.379) (2.599.430) (2.889.033) (2.599.430)
Alugueis e impostos (200.157) (2.273.940) - (2.273.940)
Veículos (1.156.108) (1.009.945) (1.113.368) (1.009.945)
Depreciação e Amortização (7.283.470) (7.192.730) (7.223.223) (7.192.730)
Despesas arrendamento (1.796.459) - (1.796.459) -
Outros (1.698.560) (2.004.693) (1.731.729) (1.700.453)

(87.790.299) (72.757.717) (82.502.972) (72.453.477)
Fazem parte das outras despesas/
receitas operacionais: Consolidado Controladora
Outras despesas operacionais 2019 2018 2019 2018
(Provisão)/ Reversão p/contingências   (1.762.195) (1.294.876) (1.762.195) (1.294.876)
Perdas esperadas para créditos 
 de liquidação duvidosa (3.398.202) (4.642.646) (3.869.796) (4.642.646)
Perda na venda de Imobilizado (214.134) (196.451) (214.134) (196.451)
Impostos sobre outras receitas (716.745) (620.474) (716.745) (620.474)
Outras despesas operacionais (1.337.188) (539.526) (865.594) (539.526)
Total (7.428.464) (7.293.973) (7.428.464) (7.293.973)

Consolidado Controladora
Outras receitas operacionais 2019 2018 2019 2018
Serviços administrativos - 829.987 - 829.987
Ganho na venda de imobilizado 659.040 735.115 659.040 735.115
Outras receitas operacionais 523.105 159.014 505.835 159.014
Total 1.182.145 1.724.116 1.164.876 1.724.116
Total de outras receitas/(des- 
 pesas) operacionais líquidas (6.246.318) (5.569.857) (6.263.588) (5.569.857)
24. Resultado financeiro. As movimentações são decorrentes principalmente da variação

cambial ativa e passiva. Consolidado Controladora
Receitas financeiras 2019 2018 2019 2018
Descontos obtidos, Juros ativos e Rendi- 
mento sobre Aplicações Financeiras             4.226.853 4.381.756 4.226.853 4.369.163
Variação cambial ativa 3.123.896 1.355.449 3.123.896 1.355.449
Variação monetária ativa 186.892 218.125 186.892 218.125
Outras receitas financeiras 1.559.665 - 1.450.048 -

9.097.306 5.955.330 8.987.689 5.942.737
Despesas financeiras
Variação cambial passiva (16.102.721) (51.967.290) (16.102.721) (51.967.290)
Juros e IOF (7.515.407) (5.320.023) (7.515.407) (5.320.023)
Juros arrendamento mercantil (1.130.416) - (1.130.416) -
Juros AVP s/aquisição Vivax (2.306.666) - (2.306.666) -
Descontos concedidos (3.137.094) (2.958.988) (3.137.094) (2.958.988)
Outras despesas financeiras (1.012.645) (436.473) (899.014) (422.525)

(30.200.414) (60.682.774) (30.086.783) (60.668.826)
Receita financeira líquida (21.103.108) (54.727.444) (21.099.095) (54.726.089)
25. Imposto de renda e contribuição social. a. Imposto de renda e contribuição social 
correntes. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a conciliação da despesa calculada pela 
aplicação das alíquotas fiscais combinadas a despesa de imposto de renda e contribuição
social é demonstrada conforme segue. Consolidado Controladora
Prejuízo antes do imposto de 2019 2018 2019 2018
renda (IR) e contribuição social (CS) (43.527.448) (71.496.253) (44.856.435) (71.523.696)
Alíquota nominal aplicável 34% 34% 34% 34%

(14.799.332) (24.308.726) (15.251.188) (24.318.057)
Diferenças permanentes
Preço de transferência 2.919.138 4.784.539 2.919.138 4.784.539
Outros 965.858 148.317 250.282 112.809
Total 3.884.996 4.932.856 3.169.720 4.892.926
Total de despesa de IR e contribuição
  social (10.914.336) (19.375.870) (12.081.468) (19.420.709)
Alíquota efetiva 25% 27% 28% 27%
IR e CS no resultado do exercício: 
Corrente 1.167.132 44.839 25.243 -
Diferido (12.081.468) (19.420.709) (12.081.468) (19.420.709)
b. Imposto de renda e contribuição social diferidos. O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças 
temporárias entre a base fiscal dos ativos e passivos e os seus respectivos valores contábeis. 
Abaixo segue a movimetanção do imposto de renda diferido nos respectivos exercícios:
Ativo: Consolidado/Controladora
Diferenças temporárias 2019 2018

Variação cambial 4.547.032 11.222.486
Vendas não entregues e AVP (451.543) (646.193)
Provisão para perda de ICMS 1.814.032 816.000
Provisão para garantias de máquinas 287.205 78.576
Provisão para contingências fiscais 286.427 102.062
Provisão para contingências trabalhistas 196.911 183.408
Outras provisões (650.383) 502.818
Constituição de Prejuízo fiscal 6.051.787 7.161.552

12.081.468 19.420.709
A Empresa, fundamentada na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, vem 
reconhecendo o imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais, bases 
negativas de contribuição social e diferenças temporárias, que não possuem prazo prescricional. 
O imposto de renda diferido é composto da seguinte forma: Consolidado/Controladora

2019 2018
Diferenças Temporárias 45.159.524 39.129.843

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 906.364 1.328.283
Provisão para perdas em estoques 256.605 751.705
Provisão para perda de ICMS 19.734.535 17.920.503
Provisão para contingências 1.337.270 853.932
Variação cambial não realizada 21.481.825 16.934.793
Efeito IRFS16 70.246 -
Outras 1.372.679 1.340.627

Prejuízo fiscal 18.145.411 12.093.624
Saldo do imposto de renda diferido ativo 63.304.935 51.223.467
Expectativa de realização do imposto de renda 
 diferido sobre prejuízo fiscal: Consolidado/Controladora
2020 2.687.877
2021 3.299.616
2022 3.565.143
2023 3.717.289
2024 3.763.464
2025 1.112.022

18.145.411
26. Instrumentos financeiros. Gerenciamento dos riscos financeiros. As atividades da 
Empresa expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de moeda, 
risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa), risco de crédito 
e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Empresa se concentra na 
imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos 
no desempenho financeiro da Empresa. A gestão de risco é realizada pela tesouraria central 
da Empresa. A tesouraria da Empresa identifica, avalia e protege a Empresa contra eventuais 
riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais. a. Visão geral. A Empresa 
possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: • Risco 
de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado. b. Estrutura de gerenciamento de risco. 
A Administração tem a responsabilidade global para o estabelecimento e supervisão da 
Empresa quanto à estrutura de gerenciamento de risco. Nessa linha, foi estabelecida com a 
Administração a responsabilidade pelo desenvolvimento e acompanhamento das políticas 
de gerenciamento de risco da Empresa. A Administração reporta regularmente à sua matriz 
na Alemanha sobre suas atividades. As políticas de gerenciamento de risco da Empresa foram 
estabelecidas para identificar e analisar os riscos ao qual a Empresa está exposta, para definir 
limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites 
impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças 

nas condições de mercado e nas atividades da Empresa. A Empresa através de treinamento, 
procedimentos de gestão e operação busca desenvolver um ambiente de disciplina e controle 
no qual todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações. c. Risco de 
crédito. Risco de crédito é o risco de exposição da Empresa em incorrer em perdas decorrentes 
de um cliente ou de uma contraparte de um instrumento financeiro, decorrentes da falha 
destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das 
contas a receber de clientes e de instrumentos financeiros conforme apresentado abaixo. d. 
Exposição a riscos de crédito. O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição 
máxima do crédito. Na data das demonstrações financeiras estavam assim apresentados:

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

Caixa e equivalentes de caixa 14.225.253 13.755.991 13.253.636 13.541.150
Contas a receber de clientes 110.673.799 92.443.939 98.294.766 92.346.425
Contas a receber Parte
 Relacionadas 28.995.271 27.877.799 28.995.271 27.877.799
Outras contas a receber 8.748.337 9.324.115 9.470.129 9.215.025
Total 162.642.660 143.401.844 150.013.802 142.980.399
e. Risco de liquidez. Risco de liquidez é o risco em que a Empresa poderia estar exposta a 
dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são 
liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. Na avaliação desse risco, a 
Administração efetua continuamente as previsões de seus fluxos de caixa, visando garantir 
que a Empresa sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações financeiras 
nos vencimentos contratados. Os recursos de caixa excedentes às necessidades presentes são 
investidos em ativos financeiros remunerados, através de instrumentos selecionados que 
garantam os resgates e a liquidez de acordo com as necessidades programadas da Empresa.
Segue abaixo o detalhamento dos vencimentos contratuais dos passivos financeiros:

Consolidado
2019 2018

Passivos financeiros não derivativos Até 1 ano > 1 a 2 anos Até 1 ano > 1 a 2 anos
Fornecedores 16.730.106 - 15.257.212 -
Fornecedores c/partes relacionadas 444.016.947 - 355.809.658 -
Empréstimos com partes relacionadas 3.410.438 142.134.220 1.941.735 104.637.166
Outras contas a pagar 6.990.027 15.395.362 8.869.321 1.792.000

471.147.518 157.529.582 381.877.926 106.429.166
Passivos financeiros derivativos
Outro contas a pagar (Contratos de 
Câmbio utilizados para hedging) - - 455.622 -

- - 455.622 -
Controladora

2019 2018
Até 1 ano > 1 a 2 anos Até 1 ano > 1 a 2 anos

Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores 15.361.274 - 15.251.828 -
Fornecedores c/partes relacionadas 444.016.947 - 355.809.658 -
Empréstimos c/partes relacionadas 3.410.438 142.134.220 1.941.735 104.637.166
Outras contas a pagar 6.770.849 13.609.896 8.869.321 1.792.000

469.559.508 155.744.116 381.872.542 106.429.166
Passivos financeiros derivativos
Outro contas a pagar (Contratos 
 de Câmbio utilizados para hedging) - - 455.623 -

- - 455.623 -
Os fluxos de entradas/(saídas), divulgados na tabela acima, representam os fluxos de caixa 
contratuais não descontados relacionados aos passivos financeiros derivativos mantidos 
para fins de gerenciamento de risco e que normalmente não são encerrados antes do 
vencimento contratual. A divulgação apresenta os montantes dos fluxos de caixa líquidos 
para derivativos que são liquidados em caixa com base em sua exposição líquida e fluxos de 
caixa bruto de entradas e saídas para os derivativos que têm liquidação simultânea bruta. f. 
Risco de mercado. Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado podem 
significar nos ganhos ou perdas da Empresa, decorrentes de taxas de juros, taxas de câmbio 
e preços de ações. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar 
as exposições a tais riscos, dentro de parâmetros aceitáveis, visando evitar ou reduzir perdas 
e ao mesmo tempo otimizar o retorno nos investimentos. A Empresa está exposta ao risco 
cambial decorrente de exposições de algumas moedas, basicamente com relação ao dólar 
dos Estados Unidos e Euro.O risco cambial ocorre quando operações comerciais, ativos ou 
passivos registrados são mantidos em moeda diferente da moeda funcional da Empresa. Este 
ano a empresa fez hedging de 80% a 85% de sua exposição esperada em moeda estrangeira 
com relação a compras previstas para os próximos doze meses. A Empresa utiliza contratos a 
termo para proteger seu risco cambial, a maioria com vencimento de menos de um ano da 
data do balanço. Tais contratos são geralmente designados como hedges de valor justo. A 
seguinte tabela resume a exposição ao risco de taxa de câmbio em 31 de dezembro de 2019. 
Na tabela, estão incluídos os ativos e passivos financeiros ao valor contábil, categorizados por 
moeda. A seguir é apresentada uma análise de sensibilidade para cenários que variam entre 
+25% e -25%, considerando o risco de câmbio. Consolidado/Controladora

Cenário I - Cenário II -
Operação Cenário Deterioração Valorização
Dólar Risco Provável do R$ de 25% de 25%
Taxa de câmbio em 31/12/2018 3,8748 2,9061 4,8435
Taxa de câmbio em 31/12/2019 4,0307 3,0230 5,0384
Euro
Taxa de câmbio em 31/12/2018 4,4390 3,3293 5,5488
Taxa de câmbio em 31/12/2019 4,5305 3,3979 5,6631
Contas a receber (variação US$) 228.269 (161.858) 618.395
Contas a receber (variaçãoEUR) 3.317 (4.520) 11.154
Fornecedores (variação US$) 29.007 (20.568) 78.582
Fornecedores (variação EUR) (9.473.014) 12.908.671 (31.854.700)
Empréstimos (variação US$) (4.712.879) 3.341.754 (12.767.512)
Contratos a Termo de Câmbio (variação EUR) (78.067) 55.355 (211.490)
Efeito líquido: Ganho/(perda) (14.003.367) 16.118.834 (44.125.571)
Exposição às taxas de juros para aplicações financeiras - CDI podem ser demonstradas
conforme abaixo: Consolidado/Controladora
Ativos financeiros: 2019 2018
CDI 3.079.895 3.065.344
A seguir é apresentada uma análise de sensibilidade para cenários que variam entre +25% e 
-25%, considerando o risco de taxa de juros: Consolidado/Controladora

Cenário Cenário I - Cenário II -

Operação Risco Provável
Deterioração 

de 25%
Valorização 

de 25%
Aplicação financeira CDI 3.065.344 3.065.344 3.065.344
Taxa anual estimada do CDI em 2018 6,40% 4,80% 8,00%
Efeito líquido anual no rendimento (15.020) (64.066) (34.025)
Aplicação financeira CDI 3.079.895 3.079.895 3.079.895
Taxa anual estimada do CDI em 2019 4,59% 3,44% 5,74%
Efeito líquido anual no rendimento (10.258) (43.754) (23.238)
g. Gerenciamento do capital. O objetivo da Empresa ao gerenciar capital é o de proteger a 
sua continuidade, garantindo retornos aos quotistas e adequação a sua estratégia. O risco de 
gerenciamento de capital advém do posicionamento da Empresa de utilizar o fluxo de caixa 
operacional para financiar parte significativa de seus investimentos. A Empresa administra 
sua estrutura de capital baseada no orçamento anual aprovado pela Administração. O valor 
de caixa e equivalentes de caixa, acrescido do montante de aplicações financeiras e ativos 
líquidos, foi inferior ao saldo da dívida com empréstimos, financiamentos e fornecedores, 
conforme apresentado a seguir:

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

Caixa e equivalentes de caixa 11.088.342 10.690.647 10.173.741 10.475.806
Aplicações financeiras 3.136.911 3.065.344 3.079.895 3.065.344
Contas a receber 110.673.799 92.443.939 98.294.766 92.346.425
Contas a receber de clientes - 
parte relacionadas 28.995.271 27.877.799 28.995.271 27.877.799
Outras contas a Receber 8.748.337 9.324.115 9.470.129 9.215.025
Fornecedores (16.730.106) (15.257.212) (15.361.274) (15.251.828)
Fornecedores - partes 
 relacionadas (444.016.947) (355.809.658) (444.016.947) (355.809.658)
Empréstimos terceiros (846.001) (84.961) - -
Empréstimos e financiamentos 
 - partes relacionadas (144.698.657) (106.578.901) (145.544.658) (106.578.901)
Outras contas a pagar (35.511.338) (11.018.944) (33.506.695) (11.018.944)
Disponibilidade e aplicações 
 financeiras líquidas (479.160.389) (345.347.832) (488.415.772) (345.678.932)
h. Instrumentos financeiros por categoria e valor justo. A Empresa procedeu a uma avaliação 
de seus ativos e passivos contábeis em relação aos valores de mercado ou de efetiva realização 
(valor justo), utilizando informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas 
para cada situação. A interpretação dos dados de mercado quanto à escolha de metodologias 
exige considerável julgamento e estabelecimento de estimativas para se chegar a um valor 
considerado adequado para cada situação. Consequentemente, as estimativas apresentadas 
podem não indicar, necessariamente, os montantes que poderão ser obtidos no mercado 
corrente. O valor justo dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis 
apresentados no balanço, são os seguintes:

Consolidado 2019
Ativos Ativos financeiros a custo amortizado Obrigatoriamente a VJR - outros Outros passivos financeiros Valor contábil Valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 11.088.342 3.136.911 - 14.225.253 14.225.253
Contas a receber de clientes 110.673.799 - - 110.673.799 110.673.799
Contas a receber de clientes - parte relacionadas 28.995.271 28.995.271 28.995.271
Outras contas a receber 8.748.337 - - 8.748.337 8.748.337
Total 159.505.749 3.136.911 - 162.642.660 162.642.660
Passivos
Fornecedores - - 16.730.106 16.730.106 16.730.106
Fornecedores- partes relacionadas - - 444.016.947 444.016.947 444.016.947
Empréstimos - - 145.544.658 145.544.658 145.544.658
Outras contas a pagar - - 8.748.337 8.748.337 8.748.337
Total - - 615.040.048 615.040.048 615.040.048
Controladora 2019
Ativos Ativos financeiros a custo amortizado Obrigatoriamente a VJR - outros Outros passivos financeiros Valor contábil Valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 10.173.741 3.079.895 - 13.253.636 13.253.636
Contas a receber de clientes 98.294.766 - - 98.294.766 98.294.766
Contas a receber de clientes - parte relacionadas 28.995.271 - - 28.995.271 28.995.271
Outras contas a receber 9.470.129 - - 9.470.129 9.470.129
Total 146.933.907 3.079.895 - 150.013.802 150.013.802
Passivos
Fornecedores - - 15.361.274 15.361.274 15.361.274
Fornecedores- partes relacionadas - - 444.016.947 444.016.947 444.016.947
Empréstimos - - 145.544.658 145.544.658 145.544.658
Outras contas a pagar - - 9.470.129 9.470.129 9.470.129
Total - - 614.393.008 614.393.008 614.393.008
Consolidado 2018
Ativos Ativos financeiros a custo amortizado Obrigatoriamente a VJR - outros Outros passivos financeiros Valor contábil Valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 10.690.647 3.065.344 - 13.755.991 13.755.991
Contas a receber de clientes 92.443.939 - - 92.443.939 92.443.939
Contas a receber de clientes - parte relacionadas 27.877.799 - - 27.877.799 27.877.799
Outras contas a receber 9.324.115 - - 9.324.115 9.324.115
Total 140.336.500 3.065.344 - 143.401.844 143.401.844
Passivos
Fornecedores - - 15.257.212 15.257.212 15.257.212
Fornecedores- partes relacionadas - - 355.809.658 355.809.658 355.809.658
Empréstimos - - 106.663.862 106.663.862 106.663.862
Outras contas a pagar - 455.623 8.771.321 9.226.944 9.226.944
Total - 455.623 486.502.053 486.957.676 486.957.676
Controladora 2018
Ativos Ativos financeiros a custo amortizado Obrigatoriamente a VJR - outros Outros passivos financeiros Valor contábil Valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 10.475.806 3.065.344 - 13.541.150 13.541.150
Contas a receber de clientes 92.346.425 - - 92.346.425 92.346.425
Contas a receber de clientes -  parte relacionadas 27.877.799 - - 27.877.799 27.877.799
Outras contas a receber 9.215.025 - - 9.215.025 9.215.025
Total 139.915.055 3.065.344 - 142.980.399 142.980.399
Passivos
Fornecedores - - 15.251.828 15.251.828 15.251.828
Fornecedores- partes relacionadas - - 355.809.658 355.809.658 355.809.658
Empréstimos - - 106.578.901 106.578.901 106.578.901
Outras contas a pagar - 455.623 8.771.321 9.226.944 9.226.944
Total - 455.623,00 486.411.708 486.867.331 486.867.331
i. Hierarquia de valor justo. Para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial 
pelo valor justo, são observados níveis de mensuração de acordo com a seguinte hierarquia:  
• Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos 
idênticos. • Nível 2 - Observações (inputs), exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que 
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado 
de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados 
observáveis de mercado (inputs não observáveis). Não ocorreram transferências entre níveis 
e não foram observadas alocações no nível 3 para o período de doze meses findos em 31 de 
dezembro de 2019. A seguir estão apresentados os instrumentos financeiros registrados pelo 
valor justo, classificados por método de avaliação:

Consolidado/Controladora
Nível 2019 2018

Ativos
Aplicações financeiras 2 3.136.911 3.065.344
27. Eventos subsequentes. (i) COVID-19. O Grupo adotou todos os protocolos de segurança em 
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relação ao Novo Coronavírus COVID-19 e seus executivos estão monitorando seus potenciais 
impactos na operação. Não foram verificados impactos significativos no resultado operacional 
do Grupo e na realização de seus ativos. Em razão da pandemia do Covid-19, a incerteza e a 
volatilidade do cenário nacional não permitem o Grupo estimar com precisão os efeitos na 
operação, porém, é possível  afirmar que os aumentos de custos estão sendo compensados 
pelo aumento na receita de produtos neste mesmo período. A administração também avalia 
que sua posição de caixa, equivalentes e títulos e valores mobiliários é suficiente para atender 
os compromissos financeiros já contratados, assim como as necessidades adicionais que 
possam surgir em decorrência de qualquer efeito adverso desta pandemia. (ii) Aquisição de 
controladas. Em setembro 2020, a Nephrosys Suporte e Manutenção Computacional Ltda. 
(“Nephrosys”), controlada do grupo Fresenius, obteve o controle da empresa Operação 
Nefrodata Sistemas Ltda, ao adquirir 100% das quotas dessa entidade no valor de R$ 11.180 
mil. Espera-se que aquisição  possibilite agregar maior valor nos serviços de software para 
gestão de centros de nefrologia. O sistema otimiza a execução de todas as tarefas necessárias 
durante o tratamento do paciente renal crônico.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
À Diretoria e aos Quotistas da Fresenius Medical Care Ltda. Jaguariúna - SP. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Fresenius Medical Care 
Ltda. (Empresa), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 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, com-
preendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Fresenius Medical Care Ltda. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à 
Empresa e suas controladas, 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. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório dos auditores. A administração da Empresa 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange 
o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações finan-
ceiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as 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 financei-
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ras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa  e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-

sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa e suas controladas a não mais 
se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a 
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2021.
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ.
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020

1. DATA, HORA E LOCAL: às 11 horas do dia 30 de dezembro de 2020, na sede social da NX GOLD 
S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Niemeyer, 2, Sala 208 Parte, Vidigal, Município e Estado do 
Rio de Janeiro, CEP 22.450-220. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados os acionistas da Com-
panhia mediante Editais de Convocação publicados nas edições dos dias 23, 28 e 29 de dezembro de 
2020 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e 23, 28 e 29 de dezembro de 2020 do Monitor 
Mercantil, nos termos do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações 3. MESA: Sr. Antonio Batista de 
Carvalho Neto, Presidente; Sra. Caroline Shohet Gampel, Secretária. 4. ORDEM DO DIA: Assuntos 
para deliberação: - Em Assembleia Geral Ordinária: I. Exame, discussão e aprovação do Relatório da 
Administração da Companhia, das Demonstrações Financeiras e do parecer dos auditores independen-
tes da Companhia, todos referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 31 
de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019. II. Exame, discussão e 
aprovação da proposta da administração da Companhia para destinação dos resultados dos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018 e 
31 de dezembro de 2019. III. A eleição dos membros do Conselho de Administração. IV. Ratificar a re-
muneração anual e global dos administradores da Companhia para os exercícios sociais de 2017, 2018, 
2019, 2020 e fixar remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício so-
cial de 2021. - Em Assembleia Geral Extraordinária: I. Deliberação para alterar o Estatuto Social da 
Companhia, para: I.a. Transferir a sede social da Companhia para a Rua Surubim, nº 577, conjunto 63, 
Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-050; I.b. Incluir a possibilida-
de de realização de Assembleia Geral em formato virtual, mediante atuação remota, via sistema eletrô-
nico. I.c. Alterar o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração, passando a ser 
considerado o prazo de 3 (três) anos. I.d. Registrar o aumento do capital social da Companhia, no limite 
do capital autorizado, passando o capital social a ser de R$ 171.062.758,47 (cento e setenta e um mi-
lhões, sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), dividido em 
2.005.715.350 (dois bilhões, cinco milhões, setecentas e quinze mil e trezentas e cinquenta) ações ordi-
nárias, escriturais e sem valor nominal; I.e. Deliberar a respeito da proposta de alteração do limite do 
capital autorizado, com a consequente alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para o 
valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais). I.f. Deliberar sobre proposta de 
alteração do Artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de indicar que as publicações 
ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações serão realizadas, tão somente, no Diário Oficial do Esta-
do de São Paulo e em jornal de grande circulação. I.g. Deliberar sobre proposta de alteração do Artigo 
18 do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de alterar a nomenclatura dos diretores, que 
passarão a ser denominados como diretores sem designação específica e demais artigos pertinentes. 5. 
DELIBERAÇÕES: Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado pela unanimidade dos acionistas 
presentes que a ata a que se refere esta assembleia seria lavrada na forma de sumário, facultado o di-
reito de apresentação de manifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhia. 
I. Colocado em votação o item I da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, foi aprovado, pela 
unanimidade dos acionistas presentes, o Relatório da Administração da Companhia, das Demonstra-
ções Financeiras e do parecer dos auditores independentes da Companhia, todos referentes aos exer-
cícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 
2018 e 31 de dezembro de 2019. II. Colocado em votação o item II da ordem do dia da Assembleia 
Geral Ordinária, foi aprovado, pela unanimidade dos acionistas presentes, a proposta da administração 
da Companhia para destinação do lucro líquido dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 
de 2016, 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019. III. Colocado 
em votação o item III da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, foi aprovada, pela unanimidade 
dos acionistas presentes, a re-eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administra-
ção, com mandato de 3 (três) anos: a) Christopher Noel Dunn, cidadão da Grã-Bretanha, empresário, 
casado, portador do passaporte nº 511259556, emitido pelo Reino Unido, com data de validade de 
03.03.2024, com escritório em 625 Howe Street, Suite 1050, Vancouver, BC, V6C 2T6, Canadá; b) David 
Maxwell Strang, cidadão do Canadá, empresário, casado, portador do passaporte nº GK908304, emitido 
pelo Canadá, com data de validade de 24.02.2025, com escritório em 625 Howe Street, Suite 1050, 
Vancouver, BC, V6C 2T6, Canadá; c) Luis Rousset Velho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
carteira de identidade nº 11.500-D expedida pelo CREA/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 196.850.337-
49, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com domicílio à Rua Duque Estrada, 45, aparta-
mento 601, Gávea, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.451-090. IV. Colocado em votação o item IV da ordem 
do dia da Assembleia Geral Ordinária, foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a rati-
ficação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia para os exercícios sociais de 
2017, 2018, 2019 e 2020, e a fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia 
para o exercício social de 2021, no valor total de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). V. Coloca-
do em votação o item I.a. da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada, pela una-
nimidade dos acionistas presentes, a deliberação a respeito da transferência da sede social da Compa-
nhia para a Rua Surubim, nº 577, conjunto 63, Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, CEP 04571-050. Dessa forma, a redação do Artigo 2º do Estatuto Social passará a ser a seguin-
te: “Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Rua Surubim, nº 577, conjunto 63, Cidade Monções, 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-050.” VI. Colocado em votação o item I.b. da 
ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas pre-
sentes, a deliberação a respeito de proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, para prever 
a possibilidade de realização de Assembleia Geral em formato virtual, mediante atuação remota, via 
sistema eletrônico. Dessa forma, a redação do Artigo 23 do Estatuto Social passará a ser a seguinte: 
“Artigo 23 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao 
término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, 
observadas em sua convocação, instalação e deliberação as prescrições legais pertinentes e as dispo-
sições do presente Estatuto Social. Parágrafo 1º - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Con-
selho de Administração observado o disposto na lei e neste Estatuto. Parágrafo 2º - As Assembleias 
Gerais serão convocadas com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência, em primeira convocação, e 
com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência, em segunda convocação. Parágrafo 3º - As Assem-
bleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por 
qualquer acionista, ou seu representante, escolhido pela maioria dos acionistas presentes à reunião de 
acordo com suas respectivas participações no capital social da Companhia, e secretariadas por um dos 
presentes, escolhido pelo presidente da mesa. Parágrafo 4º - As Assembleias Gerais poderão ser reali-
zadas sob a forma digital, conforme autorizado por lei.” VII. Colocado em votação o item I.c. da ordem 
do dia da Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a 
deliberação a respeito de proposta de alteração do prazo de mandato dos membros do Conselho de 
Administração, passando a ser considerado o prazo de 3 (três) anos. Dessa forma, a redação do caput 
do Artigo 10 do Estatuto Social passará a ser a seguinte: “Artigo 10 - O Conselho de Administração será 
composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral, com 
mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.” VIII. Colocado em votação o item I.d. da or-
dem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado, pela unanimidade dos acionistas presen-
tes, o registro de aumento do capital social da Companhia, no limite do capital autorizado, passando o 
capital social a ser de R$ 171.062.758,47 (cento e setenta e um milhões, sessenta e dois mil, setecentos 
e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), dividido em 2.005.715.350 (dois bilhões, cinco mi-
lhões, setecentas e quinze mil e trezentas e cinquenta) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. 
Dessa forma, a redação do Artigo 5º do Estatuto Social passará a ser a seguinte: “Artigo 5º - O capital 
social é de R$ 171.062.758,47 (cento e setenta e um milhões, sessenta e dois mil, setecentos e cinquen-
ta e oito reais e quarenta e sete centavos), dividido em 2.005.715.350 (dois bilhões, cinco milhões, se-
tecentas e quinze mil e trezentas e cinquenta) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.” IX. 
Colocado em votação o item I.e. da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada, pela 
unanimidade dos acionistas presentes, a deliberação a respeito da proposta de alteração do limite do 
capital autorizado, com a consequente alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para o 
valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais). Dessa forma, a redação do Artigo 
6º do Estatuto Social passará a ser a seguinte: “Artigo 6º - A Companhia poderá, mediante deliberação 
do Conselho de Administração, aumentar seu capital social em até R$ 250.000.000,00 (duzentos e cin-
quenta milhões de reais), independentemente de reforma estatutária, mediante a emissão de novas 
ações ordinárias.” X. Colocado em votação o item I.f. da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordiná-
ria, foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a deliberação sobre proposta de alteração 
do Artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de indicar que as publicações ordena-
das pela Lei das Sociedades por Ações serão realizadas, tão somente, no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e em jornal de grande circulação. Dessa forma, a redação do Artigo 37 do Estatuto Social 
passará a ser a seguinte: “Artigo 37- As publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações se-
rão realizadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação.” XI. Colocado 
em votação o item I.g. da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada, pela unanimi-
dade dos acionistas presentes, a deliberação sobre proposta de alteração do Artigo 18 do Estatuto So-
cial da Companhia, com a finalidade de alterar a nomenclatura dos diretores, que passarão a ser deno-
minados como diretores sem designação específica e demais artigos pertinentes. Dessa forma, a reda-
ção do Artigo 18, que trata sobre a diretoria, passará a ser a seguinte, com os ajustes pertinentes de 
denominação em outros artigos do Estatuto Social: “Artigo 18 - A Diretoria da Companhia será compos-
ta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 6 (seis) membros, acionistas ou não, residentes no País, 
eleitos pelo Conselho de Administração, autorizada a cumulação de funções por um mesmo Diretor, 
designados como diretores sem designação específica. Parágrafo 1º - No ato da eleição, o Conselho de 
Administração fixará as atribuições dos Diretores sem designação específica. Parágrafo 2º - Ocorrendo 
vacância de Diretor, decorrente de destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou 
afastamento do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, nos termos do pa-
rágrafo terceiro abaixo, compete à Diretoria, pelo voto da maioria dos seus integrantes, indicar, dentre 
os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as funções do substituído, perdurando 
a substituição interina até o provimento do cargo a ser decidido pelo Conselho de Administração. Pará-
grafo 3º - Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias 
corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença justificada concedida pelo 
Conselho de Administração. Como decorrência da supressão da menção à nomenclatura de diretores, 
foi também aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a supressão dos parágrafos 2º, 3º e 
4º do Artigo 21, com a renumeração dos demais, bem como os ajustes de redação no Artigo 20 e Artigo 
22, parágrafo 4º, que passam a ter a seguinte redação: “Artigo 20 - A Diretoria reunir-se-á sempre que 
convocada por qualquer um dos Diretores, com antecedência mínima de 2 (dois) dias corridos.” “Art. 22 
(...) Parágrafo 4º - As citações e notificações judiciais ou extrajudiciais serão feitas na pessoa de um dos 
Diretores ou por procurador constituído na forma do parágrafo 1º deste artigo.” XII. Em razão da altera-
ção de dispositivos estatutários mencionados acima, fica consignada a redação consolidada do Estatuto 
Social anexa a esta ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que 
se refere esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que foi aprovada e assinada pelos presen-
tes. Jaguarari (BA), 30 de dezembro de 2020. Antonio Batista de Carvalho Neto - Presidente e Secretá-
rio. Ero Gold Corp. - representada por Antonio Batista de Carvalho Neto. Anexo I - ESTATUTO SO-
CIAL DA NX GOLD S.A. CNPJ/MF nº 18.501.410/0001-81 - NIRE 3330030840-7. CAPÍTULO I - DENO-
MINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO: Artigo 1º - NX GOLD S.A. (“Companhia”) é uma sociedade 
por ações regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Artigo 2º - A Compa-
nhia tem sede e foro na Rua Surubim, nº 577, conjunto 63, Cidade Monções, Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP 04571-050. Parágrafo Único - A Companhia poderá, mediante deliberação 
do Conselho de Administração, abrir, transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer 
parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto: (i) a exploração e 
aproveitamento de jazidas minerais, compreendendo a pesquisa, a lavra, o beneficiamento, a comercia-
lização e industrialização de substâncias minerais e seus subprodutos e derivados, podendo estender 
suas atividades à importação e à exportação de tais substâncias e subprodutos e derivados e à presta-
ção de serviços em atividades correlatas; (ii) exercer, no País ou no exterior, outras atividades que 
possam interessar, direta ou indiretamente, à realização do objeto social; e (iii) participar, sob qualquer 
modalidade, de outras sociedades, consórcios ou entidades, cujos objetos sociais sejam, direta ou indi-
retamente vinculados, acessórios ou instrumentais ao objeto social da Companhia. Artigo 4º - O prazo 
de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL: Artigo 5º - O capital social 
é de R$ 171.062.758,47 (cento e setenta e um milhões, sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e 
oito reais e quarenta e sete centavos), dividido em 2.005.715.350 (dois bilhões, cinco milhões, setecen-
tas e quinze mil e trezentas e cinquenta) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Parágrafo 1º 
- O capital social da Companhia será representado exclusivamente por ações ordinárias, vedada a 
emissão de ações preferenciais. Parágrafo 2º - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas 
deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. Parágrafo 3º - Todas as ações da Companhia são 
escriturais e serão mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira 
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato 
de custódia em vigor, sem emissão de certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos acionis-
tas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como 
o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM. 
Parágrafo 4º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação pertencer a mais 
de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Parágra-
fo 5º - Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na 
subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, que pode ser 
exercido na forma da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 6º - A Companhia poderá, mediante delibe-
ração do Conselho de Administração, aumentar seu capital social em até R$ 250.000.000,00 (duzentos 
e cinquenta milhões de reais), independentemente de reforma estatutária, mediante a emissão de novas 
ações ordinárias. Parágrafo Único - O Conselho de Administração estabelecerá as condições de emis-
são, inclusive preço e prazo de integralização. Artigo 7º - A Companhia poderá, por deliberação do 
Conselho de Administração, adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior 
alienação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a reserva legal, sem 
diminuição do capital social, observadas as disposições legais aplicáveis. CAPÍTULO III - ADMINISTRA-
ÇÃO: Seção I - Disposições Gerais: Artigo 8º - A Companhia será administrada por um Conselho de 
Administração e uma Diretoria, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação apli-
cável e pelo presente Estatuto Social. Parágrafo 1º - A Companhia terá um plano de negócios válido 
para o período de 5 (cinco) anos, a ser elaborado pela Diretoria e aprovado pelo Conselho de Adminis-

tração, que descreverá, em bases consolidadas e detalhadamente para Companhia e suas controladas, 
as estratégias e fornecerá as projeções econômicas e financeiras para a Companhia e suas controladas, 
inclusive balanço, resultados, fluxo de caixa e números operacionais principais, em bases mensais, para 
os 12 (doze) meses seguintes a cada revisão anual. A Companhia e suas controladas observarão o 
plano de negócios. Parágrafo 2º - A Companhia terá um orçamento anual a ser elaborado pela Diretoria 
e aprovado pelo Conselho de Administração, que refletirá o plano de negócios e descreverá, em bases 
consolidadas e detalhadamente para a Companhia e suas controladas, as expectativas de despesas, 
receitas e investimentos da Companhia para cada exercício social. No caso de um novo orçamento 
anual não ser aprovado antes o início do exercício social correspondente, os valores do orçamento 
anual anterior serão adotados até que o novo orçamento anual seja aceito. A Companhia e suas contro-
ladas observarão o orçamento anual aprovado. Artigo 9º - A Assembleia Geral Ordinária fixará o mon-
tante anual global da remuneração dos administradores da Companhia, nesta incluídos os benefícios de 
qualquer natureza e verbas de representação, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre 
a sua distribuição individual. Seção II - Conselho de Administração: Artigo 10 - O Conselho de Adminis-
tração será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros, eleitos pela Assembleia 
Geral, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo 1º - Os membros do 
Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse 
lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de 
Administração poderão ser destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo, independen-
temente do prazo fixado na ata de eleição, permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a in-
vestidura de seus sucessores. Parágrafo 2º - Os membros do Conselho de Administração devem ter 
reputação ilibada, não podendo ser eleito como membro do Conselho de Administração, salvo dispensa 
expressa da Assembleia Geral, aquele que: (i) ocupar cargos em sociedades consideradas concorrentes 
da Companhia; ou (ii) possuir interesse conflitante com a Companhia. Caso os fatores de impedimento 
indicados neste parágrafo se configurem posteriormente à posse do membro do Conselho de Adminis-
tração, a permanência no referido cargo dependerá de aprovação da dispensa pela Assembleia Geral 
da Companhia, que deverá ser convocada pelo Conselho de Administração no menor prazo possível, 
observado o disposto neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações. Artigo 11 - O Conselho 
de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que serão nomeados ou destituídos 
a qualquer tempo pela Assembleia Geral dentre os conselheiros eleitos conforme o artigo 10 acima. 
Parágrafo Único - No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Ad-
ministração, assumirá as funções do Presidente o Vice-Presidente. No caso de ausência ou impedimen-
to temporário do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções do Presi-
dente serão exercidas por conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conse-
lho. Artigo 12 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano e, 
extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, mediante notificação escrita entregue 
com antecedência mínima de 3 (três) dias corridos, por meio de carta, telegrama, fax, e-mail ou qualquer 
forma que permita a comprovação do recebimento da convocação pelo destinatário. A convocação de-
verá conter a ordem do dia da reunião e ser acompanhada do material de suporte às deliberações a 
serem apreciadas pelo Conselho. Parágrafo 1º - Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de 
Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde 
que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do Conselho. As convocações poderão ser 
feitas por meio de carta, telegrama, fax, e-mail ou qualquer forma que permita a comprovação do rece-
bimento da convocação pelo destinatário. Parágrafo 2º - Independentemente das formalidades previstas 
neste artigo 12, será considerada regularmente convocada a reunião do Conselho de Administração a 
que comparecerem todos os conselheiros. Artigo 13 - As reuniões do Conselho de Administração serão 
instaladas com a presença da maioria dos seus membros, considerando-se presentes, inclusive, os 
membros que participarem das reuniões por teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio 
que permita a comunicação oral em tempo real do conselheiro em questão com os demais conselheiros 
presentes à reunião. A Companhia poderá providenciar a gravação das reuniões do Conselho de Admi-
nistração, de forma a captar, inclusive, os votos proferidos pelos conselheiros que não estiverem fisica-
mente presentes à reunião. Parágrafo 1º - Serão considerados presentes à reunião os conselheiros que, 
após o exame do material de suporte às deliberações constantes da ordem do dia, enviarem seu voto 
por escrito ao Presidente do Conselho de Administração anteriormente à realização da reunião em 
questão. Parágrafo 2º - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, 
na sede da Companhia ou em qualquer filial. Parágrafo 3º - As reuniões do Conselho de Administração 
serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem este indicar. 
No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, assumi-
rá as funções do Presidente o Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por 
conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho, a quem caberá a esco-
lha do secretário. Parágrafo 4º - Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de 
Administração, o substituto será nomeado, para completar o respectivo mandato, pela Assembleia Ge-
ral, que deverá ser imediatamente convocada para proceder à eleição do substituto. Para os fins deste 
parágrafo, ocorre a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou 
afastamento injustificado do exercício de suas funções, observado o artigo 14 abaixo. Parágrafo 5º - As 
deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos 
membros presentes. Artigo 14 - Os membros do Conselho de Administração não poderão faltar injustifi-
cadamente a 2 (duas) reuniões consecutivas do Conselho de Administração e, justificadamente, a mais 
de 5 (cinco) reuniões, consecutivas ou não, no período de 12 (doze) meses, sob pena de perda de 
mandato, salvo no caso de licença justificada concedida pelo próprio Conselho de Administração, me-
diante voto favorável da maioria dos seus membros. Parágrafo Único - As atas das reuniões deverão ser 
lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição das deliberações tomadas, 
inclusive dissidências e protestos. Artigo 15 - O Conselho de Administração tem a função primordial de 
orientação geral dos negócios da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, 
cumprindo-lhe, especialmente: a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; b) aprovar o 
plano de negócios, assim como sua revisão anual, o orçamento anual e qualquer alteração ou atualiza-
ção dos mesmos; c) aprovar quaisquer planos específicos estratégicos, de expansão ou investimento e 
quaisquer planos de imobilização financeira ou pesquisas científicas e tecnológicas, os quais deverão 
observar o plano de negócios e o orçamento anual aprovados; d) eleger e destituir os membros da Dire-
toria, fixando-lhes, se for o caso, atribuições específicas além das previstas neste Estatuto Social, bem 
como estabelecer os limites de competência da Diretoria referidos neste Artigo 15, conforme plano de 
alçadas (“Plano de Alçadas”); e) convocar Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar 
conveniente, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 23; f) fiscalizar a gestão da Diretoria e 
examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitando informações sobre contratos 
celebrados e quaisquer outros atos e/ou fatos que julgar convenientes; g) manifestar-se sobre as de-
monstrações financeiras da Companhia, o relatório da Administração e as contas da Diretoria e propor 
a destinação do lucro líquido de cada exercício social; h) deliberar sobre os assuntos que lhe forem 
submetidos pela Diretoria; i) manifestar-se, previamente, sobre atos e contratos envolvendo valores 
superiores aos limites de competência da Diretoria da Companhia, estabelecidos pelo Conselho de Ad-
ministração no Plano de Alçadas; j) aprovar a assunção de obrigações, a celebração, aditamento ou 
rescisão de contratos (inclusive contratos e outros instrumentos relativos a qualquer forma de financia-
mento, tais como empréstimos, títulos de crédito, mútuos, arrendamento mercantil, compra, venda, des-
conto ou cessão de recebíveis ou créditos ou outros títulos de dívida), envolvendo valores superiores 
aos limites de competência da Diretoria da Companhia, estabelecidos pelo Conselho de Administração 
no Plano de Alçadas; k) autorizar o ajuizamento de ação que envolva valores superiores aos limites fi-
xados em Plano de Alçadas, ou que possa causar prejuízo em valores superiores a tais limites; l) auto-
rizar a celebração, pela Companhia, de transação preventiva ou extintiva de litígio que envolva valores 
superiores aos limites fixado no Plano de Alçadas; m) autorizar a contratação de executivos e profissio-
nais estratégicos com remuneração anual em valores superiores aos limites de competência da Diretoria 
da Companhia, estabelecidos pelo Conselho de Administração no Plano de Alçadas; n) deliberar sobre 
a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis ou de outros bens do ativo permanente em valores 
superiores aos limites de competência da Diretoria da Companhia, estabelecidos pelo Conselho de Ad-
ministração no Plano de Alçadas; o) deliberar sobre a prestação, pela Companhia, de garantias reais, 
fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, em valores superiores aos 
limites de competência da Diretoria da Companhia, estabelecidos pelo Conselho de Administração no 
Plano de Alçadas; p) autorizar a Companhia a renunciar a seus direitos ou a perdoar ou liberar terceiro 
de suas obrigações para com a Companhia, que envolvam valores superiores aos limites de competên-
cia da Diretoria da Companhia, estabelecidos pelo Conselho de Administração no Plano de Alçadas; q) 
manifestar-se sobre o encaminhamento à Assembleia Geral de qualquer proposta, ainda que de inicia-
tiva da Diretoria; r) escolher e destituir auditores independentes da Companhia; s) aprovar alterações 
nas práticas e políticas contábeis, salvo se exigidas por lei; t) submeter à deliberação da Assembleia 
Geral propostas de aumento de capital que não estejam enquadradas no artigo 6º deste Estatuto Social; 
u) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria ou 
cancelamento, assim como a posterior alienação das ações mantidas em tesouraria; v) aprovar a distri-
buição de dividendos intermediários e intercalares, bem como juros sobre o capital próprio; w) aprovar a 
aquisição, alienação ou oneração de qualquer participação em qualquer outra sociedade; x) autorizar a 
Companhia a participar de joint ventures; y) deliberar acerca do voto da Companhia nas Assembleias de 
acionistas ou sócios ou reuniões da administração de qualquer subsidiária ou outra pessoa jurídica ou 
consórcios em que a Companhia detenha participação; z) dispor a respeito da ordem de seus trabalhos 
e estabelecer as normas regimentais de seu funcionamento, observadas as disposições deste Estatuto 
Social; aa) distribuir entre os conselheiros, membros de comitês e diretores, individualmente, a parcela 
da remuneração anual global dos administradores fixada pela Assembleia Geral; bb) aprovar, previa-
mente, a prática de todos os atos ou a celebração de quaisquer contratos ou transações, envolvendo, 
de um lado, a Companhia e, de outro: (i) qualquer acionista da Companhia; (ii) quaisquer administrado-
res da Companhia, bem como seus respectivos cônjuges e parentes até o 4º grau; ou (iii) quaisquer 
sociedades controladas, controladoras, coligadas ou sob controle comum de qualquer das pessoas indi-
cadas nos itens (i) e (ii) acima; cc) deliberar sobre as políticas de riscos corporativos e financeiras da 
Companhia propostas pela Diretoria; dd) deliberar sobre normas internas, bem como sobre políticas de 
condutas, as quais serão pautadas por elevados padrões éticos e morais; ee) deliberar sobre as políticas 
de responsabilidade social, em especial aquelas referentes a meio ambiente, saúde e segurança do 
trabalho, conforme propostas pela Diretoria; e ff) revisar, a qualquer tempo, o Plano de Alçadas da 
Companhia. Artigo 16 - O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá estabelecer a 
formação de comitês técnicos e consultivos, com objetivos e funções definidos em regimento próprio, 
sendo integrados por membros dos órgãos de administração da Companhia ou não. Parágrafo Único - O 
regimento interno de cada comitê será aprovado pelo Conselho de Administração e estabelecerá regras 
sobre competência, composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento. Artigo 17 - O Presi-
dente do Conselho de Administração poderá solicitar que Diretores da Companhia compareçam a reu-
niões do Conselho de Administração, com o fim de esclarecer aos conselheiros determinadas matérias 
atinentes à Companhia, sem que lhes seja conferido, todavia, direito de voto nas deliberações do órgão. 
Seção III - Diretoria: Artigo 18 - A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no 
máximo, 6 (seis) membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administra-
ção, autorizada a cumulação de funções por um mesmo Diretor, designados como diretores sem desig-
nação específica. Parágrafo 1º - No ato da eleição, o Conselho de Administração fixará as atribuições 
dos Diretores sem designação específica. Parágrafo 2º - Ocorrendo vacância de Diretor, decorrente de 
destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou afastamento do exercício de suas 
funções por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, nos termos do parágrafo terceiro abaixo, compete à 
Diretoria, pelo voto da maioria dos seus integrantes, indicar, dentre os seus membros, um substituto que 
acumulará, interinamente, as funções do substituído, perdurando a substituição interina até o provimen-
to do cargo a ser decidido pelo Conselho de Administração. Parágrafo 3º - Os Diretores não poderão 
afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de 
perda de mandato, salvo caso de licença justificada concedida pelo Conselho de Administração. Artigo 
19 - O mandato dos membros da Diretoria será unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição. Os 
Diretores, independentemente do prazo fixado na ata de eleição, permanecerão no exercício de seus 
cargos até a eleição e posse de seus sucessores. Artigo 20 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convo-
cada por qualquer um dos Diretores, com antecedência mínima de 2 (dois) dias corridos. Parágrafo 
Único - Aplicar-se-ão às reuniões de Diretoria, no que couberem, as regras previstas neste Estatuto 
Social para as reuniões do Conselho de Administração. Artigo 21 - Compete à Diretoria a administração 
dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos atinentes à representação da 
Companhia, observada a necessidade de aprovação prévia da Assembleia Geral ou do Conselho de 
Administração nas hipóteses previstas em lei ou neste Estatuto Social. Parágrafo 1º - Compete ainda à 
Diretoria: a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administra-
ção e da Assembleia Geral; b) cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da Companhia 
estabelecida pelo Conselho de Administração; c) elaborar e propor, anualmente, ao Conselho de Admi-
nistração as revisões do plano de negócios e o orçamento anual; d) planejar e conduzir as operações da 
Companhia e reportar ao Conselho de Administração o desempenho econômico-financeiro da Compa-
nhia, produzindo inclusive relatórios com indicadores de desempenho específicos; e) identificar, avaliar 
e propor ao Conselho de Administração oportunidades de investimento e/ou desinvestimento que ultra-
passem os limites de alçada da Diretoria estabelecidos pelo Conselho de Administração, e executar os 
investimentos e/ou desinvestimentos aprovados; f) elaborar e propor ao Conselho de Administração as 
políticas financeiras da Companhia e executar as políticas aprovadas; g) aderir e promover a adesão dos 
empregados ao código de ética da Companhia, conforme vier a ser estabelecido pelo Conselho de Ad-
ministração; h) elaborar e propor ao Conselho de Administração as políticas de responsabilidade social, 
tais como meio ambiente, saúde e segurança, e implementar as políticas aprovadas; i) administrar e 
representar a Companhia, em conformidade com as atribuições e poderes estabelecidos neste Estatuto 
Social e pela Assembleia Geral, provendo todo o necessário para realização do seu objeto social; j) 
submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as 
contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de 
destinação dos lucros apurados no exercício anterior; k) elaborar e propor, ao Conselho de Administra-
ção, os planos de negócios, operacionais e de investimento, de pesquisas científicas e tecnológicas da 
Companhia, e executar os orçamentos e planos aprovados; l) elaborar, anualmente, o Plano de Ações 
e de Metas de cada Diretoria, submetendo-o, com o desempenho e resultado alcançados, ao Conselho 
de Administração, em suas reuniões ordinárias; m) elaborar e submeter ao Conselho de Administração 
as normas gerais de administração e organização, as políticas gerais de recursos humanos, observados 
os preceitos legais e estatutários; e n) prestar ao Conselho de Administração as informações solicitadas 
por tal Colegiado. Parágrafo 2º - É vedada à Diretoria a prática, em nome da Companhia, de atos de 
qualquer natureza relativos a negócios ou operações estranhas ao objeto social previsto neste Estatuto 

Social, ressalvado o disposto na alínea “o” do artigo 15. Parágrafo 3º - É vedada à Diretoria a prática de 
outras atividades remuneradas fora da Companhia, a não ser em controladoras, controladas ou socie-
dades sob controle comum ou quando expressamente aprovado pelo Conselho de Administração. Artigo 
22 - A representação da Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive na assinatu-
ra de documentos que importem em responsabilidade para esta, deverá ser realizada sempre por 2 
(dois) Diretores em conjunto, ou por 2 (dois) procuradores constituídos na forma do Parágrafo 1º deste 
Artigo, ou por 01 (um) procurador em conjunto com um Diretor. Parágrafo 1º - As procurações em nome 
da Companhia deverão ser outorgadas sempre por 2 (dois) Diretores, em conjunto. Parágrafo 2º - Pode, 
ainda, a Companhia ser representada por um único procurador nas Assembleias Gerais de acionistas, 
ou equivalentes, de sociedades, consórcios e outras entidades das quais participe a Companhia, ou em 
atos decorrentes do exercício de poderes constantes de procuração “ad judicia” ou: (a) perante órgãos 
de qualquer esfera de governo, alfândega e concessionárias de serviço público para atos específicos 
nos quais não seja necessária ou até permitida a presença do segundo procurador; (b) na assinatura de 
instrumentos contratuais em solenidade e/ou circunstâncias nas quais não seja possível a presença do 
segundo procurador; e (c) na assinatura de documentos de qualquer espécie que importem em obriga-
ção para a Companhia cujos limites de valores sejam estabelecidos pela Diretoria. Parágrafo 3º - No 
caso de obrigações a serem assumidas no exterior, a Companhia poderá ser representada por apenas 
um membro da Diretoria ou por um único procurador com poderes específicos e limitados, nos termos 
deste Estatuto Social. Parágrafo 4º - As citações e notificações judiciais ou extrajudiciais serão feitas na 
pessoa de um dos Diretores ou por procurador constituído na forma do parágrafo 1º deste artigo. CAPÍ-
TULO IV - ASSEMBLEIAS GERAIS: Artigo 23 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro 
dos 4 (quatro) meses seguintes ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que 
os interesses sociais o exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberação as prescri-
ções legais pertinentes e as disposições do presente Estatuto Social. Parágrafo 1º - As Assembleias 
Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração observado o disposto na lei e neste Estatuto. 
Parágrafo 2º - As Assembleias Gerais serão convocadas com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência, 
em primeira convocação, e com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência, em segunda convocação. 
Parágrafo 3º - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração 
ou, na sua ausência, por qualquer acionista, ou seu representante, escolhido pela maioria dos acionistas 
presentes à reunião de acordo com suas respectivas participações no capital social da Companhia, e 
secretariadas por um dos presentes, escolhido pelo presidente da mesa. Artigo 24 - Para tomar parte na 
Assembleia Geral, o acionista deverá depositar na Companhia, com antecedência mínima de 2 (dois) 
dias corridos, contados da data da realização da respectiva Assembleia Geral: (i) comprovante expedido 
pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma 
do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e/ou relativamente aos acionistas participantes da cus-
tódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo 
órgão competente; e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste 
Estatuto Social, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal de-
verá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade. Parágra-
fo 1º - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos 
de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou 
administrador de fundos de investimento que represente os condôminos. Parágrafo 2º - As deliberações 
da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei e neste Estatuto Social, serão 
tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Parágrafo 3º - As atas 
das Assembleias deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição 
das deliberações tomadas, inclusive dissidências e protestos, observado o disposto no § 1º do artigo 130 
da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 25 - Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições 
previstas em lei: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras; b) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se 
instalado; c) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Direto-
ria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; d) aprovar qualquer alteração ou re-
forma deste Estatuto Social; e) deliberar sobre a dissolução, liquidação, transformação, fusão, cisão, 
incorporação (inclusive a incorporação de ações) da Companhia em outra sociedade, ou de qualquer 
sociedade na Companhia; f) aprovar a emissão de novas ações sem guardar proporção com as espé-
cies e classes existentes, ou a alteração dos direitos, preferências, vantagens ou condições de resgate 
ou amortização de ações; g) aprovar o resgate ou amortização de ações ou de outros títulos e valores 
de emissão da Companhia; h) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e 
desdobramentos de ações; i) aprovar a emissão e o resgate de debêntures, conversíveis ou não em 
ações, de bônus de subscrição e de partes beneficiárias; j) deliberar, de acordo com proposta apresen-
tada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 
k) deliberar sobre aumento do capital social que não se enquadre no disposto no artigo 6º deste Estatu-
to, ou sobre redução do capital social; l) autorizar a administração da Companhia a confessar falência e 
pedir recuperação judicial ou extrajudicial; m) suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar 
de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo Estatuto Social; n) eleger o liquidante, bem como o Con-
selho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; e o) aprovar plano de participação nos re-
sultados ou de distribuição de lucros a executivos e empregados, bem como planos de outorga de op-
ções de compra de ações. CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL: Artigo 26 - O Conselho Fiscal da 
Companhia funcionará em caráter não permanente e, quando instalado, será composto de 3 (três) a 5 
(cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qual-
quer tempo pela Assembleia Geral. O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e remu-
nerado em conformidade com a legislação em vigor. Parágrafo 1º - A posse dos membros do Conselho 
Fiscal será feita mediante a assinatura de termo respectivo, em livro próprio. Parágrafo 2º - Os membros 
do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. Pará-
grafo 3º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, decorrente de destituição, 
morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou afastamento do exercício de suas funções in-
justificado, nos termos do parágrafo quarto abaixo, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Não haven-
do suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. 
Parágrafo 4º - Os membros do Conselho Fiscal poderão afastar-se do exercício de suas funções exclu-
sivamente mediante licença justificada concedida pelo Conselho Fiscal, sob pena de perda de mandato. 
Parágrafo 5º - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia aquele 
que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, estando 
vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou membro de órgão da 
administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de acionista controlador ou sociedade controlada 
(conforme definidos na Lei das Sociedades por Ações) de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente até 
2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de acionista contro-
lador ou sociedade controlada de concorrente. Artigo 27 - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reu-
nirá, nos termos da lei, sempre que necessário e analisará as demonstrações financeiras submetidas ao 
Conselho de Administração ou à Assembleia Geral. Parágrafo 1º - Independentemente de quaisquer 
formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos 
membros do Conselho Fiscal. Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de 
votos, presente a maioria dos seus membros. Parágrafo 3º - Todas as deliberações do Conselho Fiscal 
constarão de atas que deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a trans-
crição das deliberações tomadas, inclusive dissidências e protestos. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO FIS-
CAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS: Artigo 28 - O exercício fiscal 
terá início em 1º janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço 
patrimonial e as demais demonstrações financeiras. Parágrafo 1º - Por deliberação do Conselho de 
Administração, a seu exclusiva critério e ad referendum da Assembleia Geral, a Companhia poderá 
proceder à distribuição de dividendos à conta de lucro apurado no balanço mensal, bem como declarar 
dividendos intermediários ou intercalares à conta de lucros acumulados ou reservas, obedecidos os 
termos do artigo 204 da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo 2º - Os dividendos intermediários ou 
intercalares distribuídos e os juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório 
previsto no artigo 29, §3º, deste Estatuto Social. Artigo 29 - Do resultado do exercício serão deduzidos, 
antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre 
a renda e contribuição social sobre o lucro. Parágrafo 1º - Do saldo remanescente, a Assembleia Geral 
poderá atribuir aos administradores e empregados, uma participação nos lucros correspondente a até 
um décimo dos lucros do exercício. É condição para pagamento de tal participação a atribuição aos 
acionistas do dividendo obrigatório previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 2º - O lucro líquido 
do exercício terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) será aplicado antes de qualquer outra 
destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social. 
No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que 
trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do 
capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva 
legal; b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de 
reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos 
termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações; c) uma parcela será destinada ao pagamento do 
dividendo anual mínimo obrigatório aos acionistas, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo; d) 
no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do parágrafo 3º deste 
artigo, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por 
proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, 
observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações. Os lucros registrados na reserva 
de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios 
subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização, desde que 
não prejudique a saúde financeira da Companhia; e) uma parcela, por proposta dos órgãos da adminis-
tração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do arti-
go 196 da Lei das Sociedades por Ações; f) a Companhia poderá manter uma reserva de lucros estatu-
tária denominada “Reserva de Investimentos”, que terá por fim financiar a expansão das atividades da 
Companhia, suas subsidiárias e/ou controladas, inclusive por meio da subscrição de aumentos de capi-
tal ou criação de novos empreendimentos, a qual poderá ser formada com até 100% (cem por cento) do 
lucro líquido que remanescer após as deduções legais e estatutárias e cujo saldo, somado aos saldos 
das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva para contingências, 
não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do capital social subscrito da Companhia; e g) o saldo terá 
a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observadas as prescrições legais. Parágrafo 3º - 
Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual não inferior a 
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido os seguintes valores: 
(i) importância destinada à constituição de reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de re-
serva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores. O divi-
dendo previsto neste parágrafo não será obrigatório no exercício social em que o Conselho de Adminis-
tração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Compa-
nhia, nos casos excepcionais que tenham amparo no § 4º do artigo 202 da Lei das Sociedades por 
Ações; o Conselho Fiscal, se instalado, deverá dar parecer sobre essa informação. Os lucros que deixa-
rem de ser distribuídos serão registrados como reserva especial e, se não forem absorvidos por prejuí-
zos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação 
financeira da Companhia e ouvido o Conselho Fiscal quando este instalado. Parágrafo 4º - O pagamen-
to do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei. 
Artigo 30 - Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum da As-
sembleia Geral, a Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do 
capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim de-
sembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social. 
Parágrafo 1º - Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribui-
ção dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, será assegurado aos acionistas o pagamento de 
eventual saldo remanescente. Na hipótese de o valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi credita-
do, a Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente. Parágrafo 2º - O pagamento 
efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no decorrer do exercício social, 
dar-se-á por deliberação do Conselho de Administração, no curso do exercício social ou no exercício 
seguinte. Artigo 31 - A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de 
capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável. Artigo 32 
- Os dividendos não recebidos ou reclamados reverterão no prazo de 3 (três) anos em favor da Compa-
nhia, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista. CAPÍTULO VII - LIQUIDA-
ÇÃO: Artigo 33 - A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, 
competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e, se for o caso, 
o Conselho Fiscal para tal finalidade. CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS: Artigo 34 - A Compa-
nhia observará os acordos de acionistas quando arquivados em sua sede, sendo expressamente veda-
do aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar de-
claração de voto de qualquer acionista ou membro do Conselho de Administração vinculado a acordo de 
acionistas devidamente arquivado na sede social proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado 
no referido acordo, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferên-
cia de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de 
outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionis-
tas. Artigo 35 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regu-
lados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações. Artigo 36 - Observado o disposto 
no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissiden-
tes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Ar-
tigo 37- As publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações serão realizadas no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação. Jucerja em 19/02/2021 sob o nº 00004018419. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.
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Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos
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Três perguntas: a inflação e  a economia dos Estados Unidos
Por Jorge Priori

Em suas duas últimas 
reuniões (15 e 16 
de junho e 4 e 5 de 

maio), o Comitê de Política 
Monetária, Copom, deixou 
clara a sua preocupação 
com o risco de um aumento 
duradouro da inflação nos 
Estados Unidos que pode 
tornar o ambiente para as 
economias emergentes de-
safiador.

Tendo como referência 
esta informação, conver-
samos com Edward Moya, 
analista sênior de mercado 
da Oanda, sobre a situação 
atual da economia america-
na, sua inflação e as pers-
pectivas para os próximos 
meses. A Oanda é uma 
corretora de câmbio e pro-
vedora de serviços de ne-
gociação online multiativos, 
dados de moedas e análises, 
sediada em Nova York, Es-
tados Unidos.

Como está a economia 
americana?

A economia dos Esta-
dos Unidos está atingindo 

o pico de crescimento, e 
isso pode se estender por 
muito mais tempo depen-
dendo de quanto será in-
vestido em infraestrutura 
pelo Governo Biden. A re-
cuperação do mercado de 
trabalho está se aceleran-
do, mas longe de recupe-
rar o saldo ainda negativo 
de 10 milhões de empre-
gos perdidos durante a 
pandemia. Nos próximos 
meses, veremos mais cres-
cimento, pressões sobre 
os preços e uma onda de 
contratações à medida que 
muitos estados encerra-
rem os benefícios federais 
de desemprego.

A possibilidade de alta 
da inflação nos Estados 
Unidos, com o conse-
quente aumento da taxa 
de juros por parte do Fe-
deral Reserve, tem sido 
motivo de preocupação 
para o Banco Central bra-
sileiro. Como está a infla-
ção americana e como ela 
opera sobre o dólar?

O grande debate sobre 
a inflação está aumen-

tando nos EUA e, neste 
momento, está ganhando 
o argumento de que ela 
será transitória. Questões 
referentes a gargalos da 
economia, problemas na 
cadeia de suprimentos e a 
alta dos preços de algumas 
commodities têm apoiado 
a ideia de que a inflação 
atingirá o teto em breve 
e começará a ceder após 
o verão. Alguma inflação 
vai continuar, mas, neste 
momento, não parece que 
a inflação será persisten-
te e que desencadeará um 
acelerado ciclo de aperto 
monetário.

A inflação persistente 
impulsionará as apostas de 
que o Fed começará a au-
mentar as taxas em algum 
momento no final de 2022. 
O Fed ainda está posiciona-
do para ser o último grande 
banco central a aumentar as 
taxas de juros, de modo que 
ele ainda deve conduzir um 
movimento de dólar mais 
fraco pelo resto do ano. O 
dólar estava maduro para 
uma recuperação de curto 
prazo, mas isso deverá aca-

bar em breve.
Quais são os principais 

drivers da economia e 
da inflação dos Estados 
Unidos para os próximos 
meses?

O Fed precisa ver um 
progresso substancial no 
mercado de trabalho. Se 
a inflação acelerar ainda 

mais, isso poderá levar 
adiante um aperto mone-
tário. A folha de pagamen-
to não agrícola de junho 
será fundamental, pois 
pode mostrar a criação de 
mais de 1 milhão de em-
pregos. O Fed precisa ver 
mais de 5 milhões de em-
pregos criados para come-

çar a dizer que os Estados 
Unidos estão no caminho 
de um progresso substan-
cial.

Nos próximos meses, a 
escassez de chips e as ques-
tões de gargalos da econo-
mia devem começar a ser 
resolvidas, e a inflação deve 
começar a acalmar.
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