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Comércio
cresce 10% mas
não compensa
pandemia
As vendas do comércio físico
brasileiro registraram aumento de
10,1% no primeiro semestre de
2021 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse
foi o maior crescimento semestral
desde 2010. No entanto, segundo
o economista da Serasa Experian,
Luiz Rabi, “é preciso levar em
consideração que a alta observada é uma recuperação parcial, pois
não compensa a queda expressiva
relacionada a pandemia em 2020”.
“Os números do acumulado de
janeiro a junho em 2021 poderiam
estar melhores, mas a segunda onda de Covid-19 e as restrições de
funcionamento impostas ao varejo impactaram a retomada”, explica o economista.
De acordo com o Indicador de
Atividade do Comércio da Serasa Experian, junho de 2021 teve
alta de 1,1% ante o mês anterior.
Mesmo em desaceleração, essa é a
segunda expansão do ano, já que
maio marcou a primeira, com aumento de 3,6%.
Luiz Rabi explica que, embora
os comércios tenham voltado a
funcionar com restrições mais leves em maio, a confiança financeira do consumidor segue abalada.
“Com o alto nível de desemprego
e a diminuição do auxílio emergencial, as pessoas ainda estão seguindo o modelo de consumo por necessidade, o que afeta as vendas do
varejo”, explicou à Agência Brasil.

Rio: economia
volta a nível
pré-pandemia
em setembro
O Boletim Econômico do Rio
de Janeiro, divulgado nesta segunda-feira pela Prefeitura, prevê que
a economia carioca deve voltar ao
patamar anterior à pandemia daqui a dois meses. Mas faz uma observação: isso se o município do
Rio de Janeiro mantiver o ritmo
de crescimento atual.
A expectativa é de aumento real
do Produto Interno Bruto (PIB)
municipal de 5% este ano, depois
da queda estimada de 5,6% no ano
passado. O documento destaca a
expansão do mercado de trabalho:
de janeiro a maio deste ano, foram
gerados 16 mil empregos, dos quais
a metade em maio, a maior parte no
setor de serviços. Página 3

Mulheres não recuperarão
empregos perdidos na pandemia
Este ano terminará com 13 mi de vagas a menos

N

ovo levantamento da
Organização
Internacional do Trabalho
(OIT) mostra que desigualdades
no mercado de trabalho foram
ampliadas com a Covid-19, e a situação deverá persistir. Em 2021,
haverá 13 milhões a menos de
mulheres empregadas, na comparação com 2019. Ao mesmo tempo, a taxa de emprego entre os
homens vai se recuperar e atingir
os níveis pré-pandemia.
Mesmo se houver mais vagas
de trabalho, elas serão insuficientes para levar as mulheres aos
níveis de emprego anteriores à

pandemia, afirma a OIT. Apenas
43,2% das mulheres estarão empregadas este ano, na comparação
com 68,6% dos homens.
Entre 2019 e 2020, houve redução global de 4,2% na taxa de
emprego entre mulheres, representando o fim de 54 milhões de
postos de trabalho.
Nas Américas, houve queda de
9,4% na taxa de emprego entre
mulheres, sendo a região mais afetada desde o início da pandemia.
A segunda maior redução foi vista
nos Estados Árabes: entre 2019
e 2020, o total de mulheres trabalhando foi 4,1% menor, e o de

homens, 1,8% menor.
Na Europa e na Ásia Central,
o nível de emprego feminino caiu
2,5%; na África, a queda foi de
1,9%. No continente africano, a
taxa de emprego entre os homens
praticamente não apresentou mudanças, com redução de apenas
0,1%.
O levantamento da OIT mostra que as mulheres “sofrem de
forma desproporcional com o desemprego, porque elas formam a
maior parte do quadro de funcionários dos setores mais afetados
pela pandemia: hoteleiro, de restaurantes e manufatura.

Pegasus: espionagem resultou em
prisão e assassinato, diz ONU

A

denunciada
vigilância
exercida com uso do
programa espião israelense Pegasus tem como efeitos
prisão, intimidação e assassinato
de profissionais de mídia e ativistas, afirma a alta comissária de
Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet.
Apesar do uso ilegal já ser conhecido, foi a partir do vazamento
de uma lista com 50 mil números
de telefones, feito pelas organizações Forbidden Stories e Anistia
Internacional, neste domingo, que
o alcance do software espião ficou
comprovado.
O vazamento inclui celulares de

ao menos 180 jornalistas, 600 representantes políticos, 85 militantes pelos direitos humanos e 65
diretores de empresas, de acordo
com a apuração realizada por 17
redações de jornais que apuram os
dados.
Somente no México, seriam 15
mil os espionados, o que joga por
terra as alegações da empresa israelense NSO, criadora do Pegasus,
de que o programa é vendido somente a agências governamentais
para lutar contra o terrorismo e
ações criminosas. Entre os mexicanos que tiveram celulares invadidos, estavam 50 pessoas ligadas
ao atual presidente, Andrés Ma-

nuel López Obrador, incluindo
esposa, filhos e seu médico.
O Pegasus é vendido, segundo
fontes da investigação, a US$ 25
mil por telefone pirateado. Segundo agências de notícias, a NSO
nega o uso do programa para vigilância, realçando que as vendas
de sua tecnologia seriam aprovadas pelo Ministério da Defesa de
Israel.
A NSO foi fundada por Niv
Carmi, Shalev Hulio e Omri Lavie (as iniciais formam o nome
da empresa), que participavam da
unidade 8.200 do exército israelense especializada em guerra cibernética.

China quer fim
do bloqueio
dos EUA
a Cuba
O porta-voz do Ministério das
Relações Exteriores da China,
Zhao Lijian, instou os Estados
Unidos a levantar imediata e completamente o embargo a Cuba.
Em resposta a uma pergunta sobre a situação atual no país caribenho, em entrevista coletiva, Zhao
defendeu os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas
e as normas básicas que regem as
relações internacionais.
Segundo estatísticas do lado
cubano citadas pela agência de
notícias Xinhua, o embargo dos
Estados Unidos causou perdas
de mais de US$ 144,1 bilhões em
cerca de 60 anos. Pelo 29º ano
consecutivo, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou
uma resolução pedindo o fim do
bloqueio econômico, comercial e
financeiro imposto a Cuba pelos
Estados Unidos.

PANDEMIA E
A JUSTIÇA DO
TRABALHO

Doença ocupacional e demissão
por justa causa em
caso de recusa
em se vacinar.
Por Ariadne
Velosa,
página 4

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,2539
R$ 5,4300
R$ 6,1980
R$ 0,8092
R$ 302,00

ÍNDICES
IGP-M
IPCA-E
RJ (jun.)
SP (jun.)
Selic
Hot Money

0,60% (junho)
4,10% (maio)
0,69%
0,81%
4,25%
0,63% a.m.
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O necessário equilíbrio na reforma tributária
Por Aécio Prado
Dantas Jr.

O

Conselho Federal
de Contabilidade
(CFC), autarquia
federal que tem por objetivo fiscalizar e editar normas
contábeis no Brasil, com
abrangência regulamentar
sobre cerca de 518 mil profissionais e de 77 mil organizações contábeis, em todo
o território nacional, vem
acompanhando, proativa e
atentamente, os movimentos em torno da oportuna
temática da reforma tributária brasileira.
Não restam dúvidas de
que é passada a hora para
que sejam adotadas novas
medidas tributárias que representem simplificação,
sustentabilidade, isonomia,
aumento de competitividade, redução do contencioso, ausência de aumento da
carga tributária e incentivo
à melhoria do ambiente de
negócios, como um todo,

no Brasil. Dessa forma, somos inteiramente favoráveis a projetos de reforma
tributária que contemplem
essas premissas basilares.
Todavia,
entendemos
que uma reforma tributária,
efetiva e adequada, deva ser
efetuada após amplo debate
em toda a sociedade e que
também promova a redução da tributação sobre os
salários e sobre o consumo.
Além disso, é preciso que se
avalie o impacto que essas
medidas irão causar para
o repasse da arrecadação
federal aos estados e municípios, considerando, inclusive, que a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido é destinada integralmente à União.
Assim, entendemos também que uma reforma adequada deva ser precedida
de uma ampla reforma administrativa. Somente após
essa última, podemos ter a
real noção da necessidade
arrecadadora em médio e

longo prazo, o que poderá
permitir, inclusive, redução
da carga tributária suportada atualmente pela sociedade.

Há aspectos
importantes
a considerar
sobre alíquotas,
dividendos e JCP
A despeito das alterações
promovidas pelo substituto
ao projeto inicial da reforma proposta pelo Executivo, o CFC entende que há
aspectos adicionais importantes ainda a considerar,
especialmente no tocante à
revisão do exato equilíbrio
entre as alíquotas do imposto de renda das pessoas jurídicas e do imposto sobre
a distribuição dos lucros e
dividendos, como, também,
no importante aspecto de
não prever qualquer tributação sobre os lucros e dividendos a serem distribuídos

em relação aos resultados
acumulados até 2021, posto que foram apurados sob
regras tributárias já estabelecidas e que devem ser preservadas.
Outro aspecto igualmente relevante que precisa ser
reavaliado é a revogação da
dedução dos Juros sobre
o Capital Próprio (JCP), o
que representa efetivo aumento da carga tributária
em momento que os efeitos econômicos decorrentes da economia são ainda
notados em vários setores.
Entendemos que situações
como essas devem ser evitadas.
Manifestamos também
preocupações com a ausência de um adequado período de transição, algo extremamente necessário para
uma adequada assimilação
e implementação das complexas medidas que sejam
trazidas na reforma.
Sem levar em conta essas importantes conside-

rações, tememos que as
mudanças apontadas não
venham a contribuir com o
crescimento sustentável da
nossa Nação. Acreditamos
que, na forma que atualmente se apresenta, ela não
contribuirá para reduzir as
incertezas existentes, não
promoverá o empreendedorismo, especialmente dos
pequenos negócios, e não
promoverá a expansão dos
investimentos de longo prazo, inclusive internacionais
– tão necessários para a geração de novos empregos.
As mudanças propostas no
projeto, e mantidas no texto
substitutivo, poderão promover aumento desmedido
de carga tributária, especialmente em setores vinculados à prestação de serviços.
Reafirmamos, mais uma
vez, que uma reforma tributária efetiva deve ser feita
por meio de amplo diálogo
com vários agentes políticos (estados e municípios) e
com órgãos de classe, aca-

demia, empresários de vários setores e organizações
representativas de empregados, sob pena de gerar
maiores pesos e incertezas
sobre os brasileiros geradores das riquezas na nossa
Nação.
Por fim, reafirmamos
nosso constante e inegociável compromisso com a
sociedade brasileira. Como
anteriormente manifestado,
apoiamos toda e qualquer
reforma que desenvolva e
desburocratize a economia,
melhorando o ambiente de
negócios. Nesse contexto, o Conselho Federal de
Contabilidade se coloca à
disposição para contribuir
no processo de debate na
busca de uma reforma tributária efetiva e equilibrada,
visando ao bem da atual e
das futuras gerações de brasileiros e brasileiras.

acessível e barata de patentear alguma obra produzida, além de permitir
a possibilidade de venda
desse direito e ganhos em
cima da comercialização.
Se tentarmos fazer um paralelo com as plataformas
de streamings musicais, é
possível imaginar um cenário futuro que possa valorizar os artistas visuais,
assim como o Spotify conseguiu ajudar os cantores.
Serviços como Spotify,
Deezer e Amazon Music
contribuíram com a distribuição de músicas de forma
legal, em contraponto à pirataria e reprodução ilegal,
por um custo muito mais
acessível para os consumidores. No campo de artes
visuais e NFTs, é possível
imaginar uma plataforma
que consiga rentabilizar em
forma de aluguel, talvez,
um direito de propriedade
de uma obra de arte, proporcionando um retorno
financeiro recorrente aos
produtores e artistas, assim
como é nos streamings de
músicas.
Voltando ao Felipe Neto,
a ideia de comercializar cards exclusivos é bem pareci-

da quando crianças, jovens,
e até mesmo adultos, colecionavam cartões de álbuns
de figurinhas da copa do
mundo. O conceito de trocar figurinhas entre amigos
por aquelas que ainda não
tínhamos para completar o
álbum pode muito bem ser
transferido para o ambiente
digital.
Para quem não coleciona, pode até parecer algo
sem propósito, mas quem
tem este hábito reconhece
o valor de ter estes itens
e toda a sua experiência e
exclusividade. Resta saber
como isso será aproveitado
pelos empreendedores e artistas ou mesmo que tipo de
inovação pode surgir diante
desta nova forma de produzir e consumir ativos não
fungíveis dentro do mercado digital.
Uma coisa nós temos
certeza: tudo é possível no
ambiente online, e a tecnologia blockchain amplifica,
facilita e rompe com os limites até então conhecidos
dentro do mercado tradicional.

Aécio Prado Dantas Jr. é presidente
em exercício do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).

NFTs muito além de investimentos
Por William
Batista

M

uitos
conhecem a rede blockchain somente como uma plataforma
que auxilia nas transações
de criptomoedas, como
bitcoin e ethereum. Entretanto, esta tecnologia, que
parte do princípio de ser
uma rede descentralizada,
tem demonstrado eficiência
e utilidade muito além das
transações financeiras. Por
ser um ambiente seguro de
operações é possível dizer
que setores como o jurídico, de saúde e até eleitoral
poderiam se beneficiar de
suas facilidades.
Um estudo de 2020 da
PwC e CV VC apresenta
áreas econômicas que podem aproveitar a tecnologia,
entre elas estão o setor de
corretagem, plataformas de
emissão de tokens para diversas finalidades, bolsas de
cripto e a indústria artística.
Esta última categoria tem se
destacado muito com a popularização dos NFTs.
O conceito simples de
NFTs (non-fungible token
– tokens não fungíveis) re-

presenta itens não fungíveis,
ou seja, aquilo que é único,
que mesmo quando reproduzido em escala ainda é
inédito. Um bom exemplo
são os carros. Automóveis
são ativos não fungíveis;
é possível ter milhões de
exemplares de um mesmo
veículo, ao mesmo tempo
que cada um deles é único
em si mesmo e tem um próprio número de chassi.
Da mesma forma que
uma obra de arte é única
e exclusiva, como da Mona
Lisa por exemplo, que pode até ser reproduzida, mas
apenas uma será a original.
A única diferença é que os
itens desta categoria são
digitais, e o registro é feito
pela rede blockchain.
No ano passado, começamos a ouvir falar mais
dos NFTs. Esta categoria
de ativos digitais tem ganhado espaço e atenção no
mercado de investimentos e
estado nas discussões sobre
propriedade digital. Especialistas estudam se isso pode ser uma bolha no mercado financeiro. Não nos
cabe debater o que pode ser
considerado um conteúdo
digital que tenha valor e que
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seja percebido como um investimento ou não, ou até
mesmo a qualidade destes
conteúdos, mas sim como
qualquer tipo de produto
digital pode ter valor agregado com a nova tecnologia
que registra propriedade intelectual e de posse.

A revolução
que vai mudar a
forma como nos
relacionamos com
a arte
Mas o questionamento
que fica para essas obras
serem negociadas no ambiente digital como investimentos, é se realmente é
válido pagar por um arquivo que pode ser copiado e
baixado no seu computador a qualquer momento.
Afinal, como um simples
tuíte pode ser leiloado por
US$ 2,9 milhões? A resposta está dentro da pergunta, mas para entendermos melhor precisamos
voltar ao exemplo de uma
obra física: mesmo que
qualquer um possa adquirir uma cópia de Leonardo
da Vinci, apenas uma pes-

soa poderá ter o direito de
propriedade sobre a criação original.
Hoje existem plataformas próprias já desenvolvidas focadas no registro
de jogos, obras de arte e as
pessoas têm a possibilidade
de registrar suas criações e
comercializá-las dentro destes marketplaces. No Brasil,
a nova tecnologia está começando a trilhar seu próprio caminho.
Enquanto este artigo estava sendo escrito, o youtuber Felipe Neto havia lançado a primeira plataforma
de NFTs nacional, chamada
de 9Block. Entre os tokens
oferecidos pela empresa estão disponíveis cards
com o próprio empresário
estampado em desenhos
e personagens. Os valores
cobrados são a partir de R$
100. Para um influencer digital que possui mais de 40
milhões de inscritos em seu
canal no YouTube, não restam dúvidas que o produto
terá aderência entre seus
fãs.
O benefício para os
produtores de conteúdo
e artistas visuais é que os
NFTs são uma forma mais
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Economia carioca em céu de brigadeiro, será?
Boletim prevê volta ao patamar pré-pandemia em setembro
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Acionistas da Petrobras
ganham, Brasil perde

A

Petrobras deve reduzir a dívida a US$ 60 bilhões
este ano, e com isso o mercado espera que a
estatal pague mais dividendos. “Aparentemente, são os
americanos que definem quanto a Petrobras vai pagar
de dividendos, e só então a companhia define quanto
vai vender de ativos. Portanto a Petrobras atualmente
vende ativos para pagar dividendos. Não tem relação
com a dívida. É conversa fiada. Já demonstrei isto muitas vezes”, critica o economista aposentado da estatal
Cláudio da Costa Oliveira, vice-diretor de cultura da
Associação dos Engenheiros da Petrobrás (Aepet).
O resultado para o País é muito ruim. Semana passada, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) atualizou
os números das Reservas Provadas de petróleo brasileiras. Em 2020, o Brasil só conseguiu repor 25,6% do que
explorou, segundo a ANP. Em 2020, a produção nacional
de petróleo cresceu 5,7% e atingiu 2,9 milhões de barris/
dia. Com isso, as Reservas Provadas caíram 6,21%, para
11,925 bilhões de barris.
A Petrobras investiu US$ 1,6 bilhão no segmento de
exploração e produção no primeiro trimestre de 2021,
queda de 24% na comparação com o mesmo período do
ano passado. Ainda na comparação anual, houve redução
de 50% dos investimentos em exploração no pré e póssal, segundo o Ineep.

Cortina de fumaça
Coincidência que os Estados Unidos acusem a China
de ataque hacker contra a Microsoft no mesmo momento
em que explode a denúncia de vigilância em massa de
opositores de regimes autoritários mundo afora feitos
com o software israelense Pegasus?

Pior que a teoria
Edward Snowden afirmou recentemente, antes do
escândalo do Pegasus, que pessoas preferem se aferrar a
teorias conspiratórias em vez de acreditar nas conspirações que efetivamente ocorrem, como as que ele próprio
denunciou após trabalhar na NSA.

Rápidas
A segunda edição do Congresso Jurídico Internacional
da AB2L, de 17 a 19 de agosto, trará 50 palestrantes em
mais de 200 horas de conteúdo 100% online, com direito
a certificado de participação. A iniciativa é da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Inscrições: mla.
bs/c7eca85b *** “Reforma administrativa na visão dos
advogados” é o tema do VIII Ciclo de Palestras de Direito Administrativo, que será realizado pelo Instituto dos
Advogados Brasileiros (IAB) nesta quarta-feira, às 11h, no
canal TVIAB no YouTube *** O ministro Luís Roberto
Barroso, do STF, abrirá o 41º Congresso Internacional da
Propriedade Intelectual da ABPI (Associação Brasileira
da Propriedade Intelectual), de 23 a 26 de agosto ***
“Gestão Estratégica de Franquias – Transformação
Digital” será realizado pela Escola de Negócios PUC-Rio
nesta quarta-feira, às 19h, com palestras de Donato de
Abreu Ramos, diretor executivo da Imaginarium, e Lucas Neves, da Usaflex. Transmissão pelo canal do IAG:
youtube.com/user/IAGPUCRIO *** Dentro da campanha “Esporte é Vida, não violência!”, a Legião da Boa
Vontade apoia o projeto social Criança Vencedora, desenvolvido no bairro de Vila Kosmos, Zona Norte do Rio.
São cerca de 50 crianças atendidas.

P

arece que está havendo excesso de
entusiasmo
nas
projeções feitas pelo Boletim Econômico do Rio
de Janeiro, divulgado nesta
segunda-feira pela Prefeitura. A publicação prevê que a
economia carioca deve voltar ao patamar pré-pandemia em setembro próximo.
Mas faz uma observação:
isso se o município do Rio
de Janeiro mantiver o ritmo
de crescimento atual.
O Boletim foi divulgado
pelo prefeito Eduardo Paes
e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS), Chicão Bulhões. O
diagnóstico da situação ajuda
nas tomadas de decisões e na
elaboração de políticas públicas, segundo a prefeitura do
Rio de Janeiro.
O documento avalia que
a aceleração da campanha
de vacinação contra a Covid-19 deverá levar a um aumento real do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos
bens e serviços produzidos
no município) municipal

deste ano da ordem de 5%,
depois da queda estimada
de 5,6% no ano passado.
Outro ponto positivo
apontado pelo documento
foi a expansão do mercado
de trabalho nos últimos meses. De janeiro a maio deste
ano, foram gerados 16 mil
empregos novos, dos quais
a metade no mês de maio.
A maior parte dos novos
postos de trabalho ocorreu
no setor de serviços, segmento da economia carioca
que mais emprega pessoas,
segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged).
“Temos uma secretaria
que busca atrair investimentos, para trazer para um balcão único todos os processos
de licenciamento e facilitar a
vida daqueles que desejam
empreender na cidade do
Rio. Como consequência, esperamos mais riqueza, investimentos e empregos sendo
gerados”, disse o prefeito.
Indicador
O Indicador de Ativida-

de Econômica (IAE-Rio),
criado pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, para acompanhar o
comportamento da economia no município, mostrou tendência de melhora
nos últimos meses, com
crescimento de 5,2% em
abril, em relação ao mesmo mês do ano passado. Nos quatro primeiros
meses do ano, o IAE-Rio
evoluiu 0,8%, em comparação a igual período de
2020.
O secretário Chicão Bulhões disse que a ideia é
tornar o Rio de Janeiro a
melhor cidade da América Latina para abertura de
empresas e licenciamento
de obras, em especial para
negócios de baixo impacto, que representam mais
de 80% da economia carioca. “A gente quer que
você abra a sua empresa
super-rápido e seja fácil
de formalizar, porque isso
permite acesso a crédito,
recolher os impostos e fazer contratações de maneira correta. Isso traz cida-

dania, dignidade e diminui
a desigualdade”, disse.
Segundo a agência Brasil, o boletim mostra que a
taxa de inflação no município ficou abaixo da média nacional. Nos 12 meses
encerrados em abril, o índice ficou em 6,6%, contra
8,1% do Índice Brasil. A
alimentação no domicílio,
explicada pelas compras
de produtos pelas famílias
nos mercados, e os preços
administrados pelo governo (como combustível, gás
de cozinha, energia elétrica) puxaram a elevação dos
preços na cidade, com altas
de 13,2% e 9,6%, respectivamente.
O documento mostra,
também, a aceleração de
três pontos percentuais na
taxa de desemprego, que
vinha em tendência de alta
desde 2017. No primeiro
trimestre deste ano, como
resultado dos efeitos da crise econômica gerada pela
pandemia da covid-19, a inflação chegou a 16%, contra 13% no início do ano
passado.

CPI da Pandemia: 73% conhecem, dos quais 67% assistem

A

Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Pandemia,
que investiga a atuação do
governo no combate à Covid-19, já realizou 37 reuniões e funcionará por mais
três meses a partir de agosto. Instalada oficialmente
em 27 de abril, a CPI tem
despertado cada vez maior
interesse da população.
De acordo com a pesquisa
do Instituto DataSenado,
73% dos brasileiros sabem
da existência da comissão,
número maior do que o
registrado em maio, 65%.
Dentro desse percentual
67% afirmam estar acompanhando os trabalhos da
comissão e, desse grupo,
dois em cada três (66%)
consideram que a criação da
CPI foi “muito importante
para o país”.
Segundo a Agência Senado, o presidente e o vicepresidente da CPI da Pandemia - os senadores Omar

Aziz (PSD-AM) e Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), respectivamente - estão organizando as ações do colegiado que serão retomadas em
agosto, logo após o fim do
recesso parlamentar constitucional. Além da criação
de núcleos para o tratamento de temas, como o que
vai tratar das empresas que
intermedeiam a aquisição
de vacinas, os senadores
pretendem se debruçar sobre os impactos das notícias
falsas (fake news) no agravamento da epidemia de coronavírus.
O presidente da comissão informou que o planejamento prossegui ao
longo desta segunda-feira.
Já Randolfe adiantou que
a CPI também vai se dedicar em agosto a investigações sobre os negócios
e interesses envolvendo
a empresa de logística
VTCLog. Os parlamentares suspeitam de contratos

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.3.0049073.8 - Ata de Reunião do Conselho
de Administração em 30/03/2021. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533013, às 12h de 30/03/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presente 100% dos membros do Conselho. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada
Tortosa. Sr. Rafael Renaux, Secretário. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Os Conselheiros deliberaram: (i) Foi consignado que o Relatório
da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia e suas Notas Explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 contemplam os ajustes no saldo contábil referente ao Ativo de Contrato e seus
respectivos impostos diferidos nos exercícios anteriores e no exercício encerrado em 31/12/2020, provenientes do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/
SEP/nº 04/2020, no qual foram estabelecidos novos critérios para o reconhecimento do Ativo de Contrato das empresas Transmissoras de Energia
Elétrica em consonância ao CPC 47 (IFRS 15). Nesse sentido, em observância ao Ofício CVM e ressalvada a isenção de responsabilidade dos
membros da administração da Companhia prevista no artigo 158, caput, da Lei das S.A’s., os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente à
aprovação das DF’s, e sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Encerramento: Formalidades Legais. Conselheiros Presentes:
Juan Majada Tortosa, Walter Nestor Sciutto, Ángel Luis Mahoú Fernández, Jorge Andrés Tabares Angel, Andrés Baracaldo Sarmiento e Eva Pagán
Díaz. São Paulo, 30/03/2021. JUCESP nº 170.979/21-0 em 22/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.3.0049073.8 - Ata de
Assembleia Geral Extraordinária em 30/04/2021. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, nº 841, 5º,
conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 12h de 30/04/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presente acionistas
representando 100% da totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada. Secretário Sr. Rafael
Renaux. Ordem do Dia e Deliberações: Os acionistas com direito a voto presentes, representando a totalidade do capital social
votante (para as matérias abaixo) da Companhia, examinaram e discutiram as matérias e deliberaram o quanto segue: (i) Nos
termos do Artigo 10, inciso (xi) do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre o pagamento dos dividendos prioritários ao
acionista titular de 100% das ações preferenciais emitidas pela Companhia, apurados de acordo com Acordo de Acionistas e
Acordo de Investimentos da Companhia, ambos celebrados em 27/02/2019 e arquivados na sede da Companhia. Os dividendos
a serem pagos totalizam R$ 2.387.262,05 e serão pagos na presente data, em parcela única. Encerramento: Formalidades
Legais. Acionistas Presentes: Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, Red Eléctrica Brasil Holding Ltda. e Itaú Unibanco S.A. São Paulo,
30/04/2021. JUCESP nº 211.210/21-3 em 07/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.300.490.738 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 26/03/2021 - Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, nº 841, 5º, conjunto 51,
Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 09h de 26/03/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presente acionistas representando
100% do capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa. Sr. Rafael Renaux secretário. Ordem do Dia e
Deliberações Tomadas: Os acionistas com direito a voto presentes, examinaram e discutiram as matérias e deliberaram o quanto
segue: (i) mediante o recebimento da carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, consignar a renúncia do atual membro
do Conselho de Administração da Companhia Sr. Juan Ricardo Ortega, portador do passaporte colombiano nº PE163695, residente
na Colômbia, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração. (ii) aprovar a eleição do novo membro do Conselho de
Administração da Companhia, para mandato que se estenderá até a assembleia geral de acionistas que examinar as contas do
exercício social findo em 31/12/2021, Sr. Jorge Andrés Tabares Angel, portador do passaporte colombiano nº PE160636, residente
na Colômbia, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração. O conselheiro ora eleito (i) declarara, sob as penas da
lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 para a sua investidura
como membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do Termo de
Posse, o qual será lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e cuja cópia encontra-se
anexa à presente ata. (iii) Aprovar, em sede de assembleia das Subsidiárias da Companhia a renúncia e eleição de membros do
Conselho de Administração, conforme deliberado nos itens (i) e (ii) acima, nas respectivas assembleias. Encerramento: Formalidades Legais. Acionistas Presentes: Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, Red Eléctrica Brasil Holding Ltda. e Itaú Unibanco S.A. São
Paulo, 26/03/2021. JUCESP nº 266.490/21-9 em 07/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

firmados entre ela, o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos.
O vice-presidente detalhou ainda que está prevista
para acontecer entre os dias
26 e 29 de julho uma reunião virtual entre integrantes da CPI e juristas, a fim
de embasar o relatório final
da comissão. O responsável
pela emissão do parecer definitivo é o senador Renan
Calheiros (MDB-AL).
“A CPI está no caminho
certo. Estamos descobrindo quem estava e está por
trás de uma gestão completamente ineficaz no
Ministério da Saúde em
relação, especialmente, à
pandemia, que já nos custou mais de meio milhão
de vidas do povo brasileiro. Não vamos parar”, publicou Randolfe.
Não oficial
A Casa Civil não possui

os registros, e-mails e atas
de reunião referentes ao
encontro agendado pelo
ministro Luiz Eduardo Ramos em 10 de junho com
executivos da indústria farmacêutica e os ministros
Carlos França (Relações
Exteriores), Marcelo Queiroga (Saúde), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e
Tereza Cristina (Agricultura).
As empresas em questão
são a EMS e a Eurofarma,
que são investigadas pela
CPI da Pandemia por terem sido beneficiadas pelo Itamaraty na obtenção
de insumos indianos para
a produção de cloroquina,
medicamento que não tem
eficácia comprovada contra
a Covid-19. Segundo o jornal O Globo, o presidente
Jair Bolsonaro atuou em
favor das empresas EMS e
Apsen em um telefonema
com o primeiro-ministro
indiano, Narendra Modi.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.300.490.738 - Ata de Assembleia Geral Ordinária em 16/04/2021 - Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 51, Itaim
Bibi/SP, CEP 04533-013, às 12h30 de 16/04/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presente acionistas representando
100% do capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa. Secretario Sr. Rafael Renaux. Ordem do dia
e Deliberações tomadas: Os acionistas com direito a voto presentes, representando a totalidade do capital social votante (para
as matérias abaixo) da Companhia, examinaram e discutiram as matérias e deliberaram o quanto segue: (i) Aprovar a prestação
de contas da administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, publicados no Diário Oficial de São Paulo, páginas
53 a 58 e no Jornal Monitor Mercantil, páginas 38 e 39, ambos em 1º/04/2021, nos termos do artigo 133 da Lei das S.A’s. Nos
termos do artigo 134, §3º da Lei das Sociedades por Ações, referida aprovação exonera de responsabilidade os administradores
da Companhia; e (ii) Declarar que o lucro apurado pela Companhia no exercício encerrado em 2020, equivalente ao valor total de
R$ 641.143.712,00, terá a seguinte destinação: (a) R$ 32.057.185,60 serão destinados à conta reserva legal da Companhia, (b)
R$ 6.090.865,26 serão destinados à conta de dividendos mínimos obrigatórios, (c) R$ 3.139.336,45 serão destinados à conta de
dividendos adicionais propostos; e (d) R$ 599.856.324,68 serão destinados à conta de reservas de lucros. A distribuição dos dividendos aos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia será realizada até 31/10/2021. Encerramento: Formalidades
Legais. Acionistas Presentes: Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, Red Eléctrica Brasil Holding Ltda. e Itaú Unibanco S.A. São Paulo,
16/04/2021. JUCESP nº 199.181/21-4 em 30/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.300.490.738 - Ata de Assembleia Geral
Extraordinária em 02/12/2020 - Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, nº 841, 5º, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533013, às 12h de 02/12/2020. Convocação e Presença: Dispensada. Presente acionistas representando 100% do capital social da Companhia.
Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa. Sr. Rafael Renaux Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: Os acionistas com direito a voto presentes, examinaram e discutiram as matérias e deliberaram o quanto segue: (i) mediante o recebimento das cartas de renúncia correspondentes,
arquivadas na sede da Companhia, consignar a renúncia dos atuais membros do Conselho de Administração da Co mpanhia, conforme segue:
(a) Liliana Pérez Uribe, passaporte colombiano nº AM532081, residente na Colômbia, em Carrera 76 11-97, Bogotá, ao cargo de membro titular
do Conselho de Administração; e (b) Álvaro Villasante Losada, portador do passaporte espanhol nº PAI351213, residente na Colômbia, em Carrera
9 73-44, Bogotá, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração. (ii) aprovar a eleição dos seguintes novos membros do Conselho de
Administração da Companhia, para mandato que se estenderá até a assembleia geral de acionistas que examinar as contas do exercício social
findo em 31/12/2021: Juan Ricardo Ortega, portador do passaporte colombiano nº PE163695, residente na Colômbia, para o cargo de membro
titular do Conselho de Administração e seu respectivo suplente Miguel Angel Rojas Torres, portador do passaporte colombiano nº AQ840616,
residente e domiciliado na Colômbia. Os conselheiros ora eleitos (i) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no
Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 para a sua investidura como membros do Conselho de Administração da Companhia;
(ii) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões
do Conselho de Administração da Companhia e cujas cópias encontram-se anexas à presente ata. a. Com a renúncia apresentada, Sra. Liliana
Pérez Uribe, portadora do passaporte colombiano nº. AM532081, residente na Colômbia, em Carrera 76 11-97, o Sr. Andres Baracaldo Sarmiento,
portador do passaporte colombiano nº PE160123, residente na Colômbia, em Carrera 19 88-69, Bogotá, passa a ser membro titular do Conselho
de Administração da Companhia, mantendo como seu suplente o Sr. Juan Jacobo Rodríguez Gaviria, portador do passaporte colombiano nº
AP464154, residente na Colômbia, em Carrera 10 73-20, Bogotá. (iii) Aprovar, em sede de assembleia das Subsidiárias da Companhia a renúncia,
eleição e reorganização de membros do Conselho de Administração, conforme deliberado nos itens (i) e (ii) acima, nas respectivas assembleias.
Encerramento: Formalidades Legais. Acionistas Presentes: Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, Red Eléctrica Brasil Holding Ltda. e Itaú Unibanco
S.A. São Paulo, 2/12/2020. JUCESP nº 69.970/21-0 em 04/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Os impactos da pandemia
na Justiça do Trabalho
Por Ariadne Velosa

A

pandemia tem feito estragos em muitos setores. Temos acompanhado o
fechamento de diversas empresas, a aceleração do desemprego e, consequentemente, uma busca cada vez
maior pela Justiça do Trabalho. Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho,
tivemos 1.161.417 ações
em 2020. Dessas, 86.058
tem causa direta com a Covid-19.
Entre as principais, estão
os pedidos de verbas rescisórias, questões ligadas ao
fornecimento inadequado
de equipamentos de proteção individual, regras de
home office e redução da
multa de 40% do FGTS.
Cabe destacar que 43.820 –
o equivalente a mais de 50%
das ações ligadas ao Covid
– são relativas a horas extras.
Antevendo os problemas,
em março de 2020, logo
no início da pandemia, foi
aprovada a Medida Provisória 927/2020, que dispunha
de medidas trabalhistas para
o enfrentamento do estado
de calamidade pública. A
MP visava fornecer orientações específicas dada a situação emergencial.
Além dos cuidados básicos individuais, como o
fornecimento de álcool em
gel, luvas e máscaras, foi necessário possibilitar maneiras de o trabalhador evitar
o transporte público. Nesse
contexto, o home office ganhou força, em especial entre trabalhadores do meio
administrativo.
O tema já vinha sendo
elucidado pela Justiça do
Trabalho desde a reforma
trabalhista, em 2017. Ainda assim, muitas dúvidas
surgiram, em especial sobre
quem deveria pagar as despesas extras com energia
elétrica e internet e sobre
os cuidados relacionados
à saúde ocupacional, visto que muitos não dispõe
de uma boa infraestrutura
ergonômica para trabalhar
em casa.
Com tantos questionamentos, o Ministério Público do Trabalho divulgou,
em outubro, uma nota técnica com 17 práticas recomendáveis em relação ao
teletrabalho. De acordo
com a nota, os trabalhadores precisam ser instruídos
a fim de evitar doenças físicas, mentais e acidentes de
trabalho, bem como adotar
medidas de segurança, co-

mo intervalos e exercícios
laborais. Na prática, cada
um tem seus direitos e deveres.
Outro ponto que gerou
preocupação foi quando o
Supremo Tribunal Federal
eliminou um trecho da MP
927/2020 que definia que
casos de infecção por Covid-19 não seriam considerados como doenças ocupacionais. Se antes a medida
prejudicava trabalhadores
diante da impossibilidade
de comprovar a contaminação no ambiente de trabalho, a suspensão do trecho
preocupou as empresas,
que seriam totalmente responsabilizadas pelos casos
de contaminação.
Apesar de abrir margem
para que todos os colaboradores em atividade presenciais que desenvolvessem a
doença pudessem se utilizar
da lei para responsabilizar
a empresa por sua enfermidade, a constatação depende de uma avaliação do
INSS que comprove que o
ambiente de trabalho realmente ofereceu risco para
as equipes.
Mais recentemente, em
fevereiro, eis que surge um
novo imbróglio jurídico.
O Ministério Público do
Trabalho estabeleceu que
os trabalhadores que se
recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19, sem
justificativa médica, podem
ser demitidos por justa
causa.
O caso, obviamente, está
gerando polêmica. Afinal,
o artigo 7º da Constituição
diz que o bem coletivo está
acima do direito individual.
No entanto, o artigo 5º garante a liberdade individual
de cada cidadão. Juristas
estão divididos, e esse é um
debate que deve se acentuar
quando finalmente chegar
o momento de vacinar pessoas em idade economicamente ativa.
Na prática, os problemas
ainda estão apenas começando, haja vista que o trabalhador tem até dois anos
para reclamar seus direitos na Justiça do Trabalho.
Nesse momento, cabe às
empresas tomar as medidas
cabíveis e sempre criar registros de suas ações. Com
o tempo, a tendência é que
o volume de processos aumente de forma cada vez
mais expressiva. É preciso
se preparar.
Ariadne Fabiane Velosa é advogada
do Escritório Marcos Martins
Advogados.

São Paulo é a capital que tem preço
de aluguel mais caro: R$ 39,36/m²

O

Índice FipeZap
de Locação Residencial,
que
acompanha o comportamento do preço médio de
imóveis residenciais, encerrou junho com estabilidade, após avançar 0,11% em
maio. Comparativamente, a
variação mensal do índice
foi inferior às altas mensais
apuradas pelo IPCA/IBGE
(+0,53%) e pelo IGP-M/
FGV (+0,60%), resultando em uma queda real do
preço médio do aluguel
residencial. Individualmente, a estabilidade do Índice
FipeZap de Locação Residencial refletiu o contraste
entre as altas registradas
em: Goiânia (+1,14%),
Fortaleza (+0,82%), Curitiba (+0,75%), Brasília
(+0,68%),
Florianópolis
(+0,31%), Recife (+0,28%),
Salvador (+0,19%) e Belo Horizonte (+0,19%), de
um lado; e os recuos em:
São Paulo (-0,49%), Rio de
Janeiro (-0,15%) e Porto
Alegre (-0,06%), de outro.
Ao final do 1º semestre,
o índice acumula alta de
0,77%, resultado que mantém o comportamento do
preço do aluguel de imóveis residenciais abaixo da

inflação medida pelo IPCA/IBGE (+3,77%) e pelo
IGP-M/FGV (+15,08%)
nesse período. O avanço
do índice em 2021 é impulsionado pela variação
do preço do aluguel em
capitais como: Curitiba
(+7,12%),
Florianópolis
(+3,78%), Recife (+3,48%),
Brasília (+3,27%), Salvador (+2,96%), Belo Horizonte (+2,94%), Rio de
Janeiro (+0,77%) e Fortaleza (+0,59%). Em Porto Alegre (-2,58%), São
Paulo (-1,91%), e Goiânia
(-0,89%), os preços recuaram no 1º semestre.
O Índice registra ligeira
alta no horizonte dos últimos 12 meses (+0,11%), inferior à variação dos preços
apurada pelo IPCA/IBGE
(+8,35%) e pelo IGP-M/
FGV (+35,75%) no mesmo
horizonte temporal. Individualmente, à exceção de
São Paulo e de Porto Alegre, onde foram registrados
recuos de 4,76% e 3,10%
no preço médio do aluguel,
respectivamente, as demais
capitais monitoradas apresentam variações positivas
no recorte dos últimos 12
meses, ordenadas da maior
à menor variação da seguin-

te forma: Recife (+6,12%),
Goiânia (+4,93%), Curitiba
(+3,91%),
Salvador
(+3,47%),
Brasília
(+3,32%),
Belo
Horizonte (+2,28%), Rio
de Janeiro (+1,55%), Fortaleza (+1,21%) e Florianópolis (+0,63%).
Segundo o Índice FipeZap de Locação Residencial, com base em dados de
todas as 25 cidades monitoradas, o preço médio do
aluguel do segmento encerrou junho em R$ 30,68/m².
Entre as 11 capitais monitoradas, São Paulo se manteve como a capital com
o preço mais elevado (R$
39,36/m²), seguida pelos
valores médios registrados
em Brasília (R$ 33,38/m²),
Recife (R$ 32,77/m²) e Rio
de Janeiro (R$ 31,41/m²).
Já entre as capitais monitoradas com menor valor
de locação residencial, vale
mencionar: Fortaleza (R$
17,47/m²), Goiânia (R$
18,65/m²), Curitiba (R$
22,24/m²) e Porto Alegre
(R$ 24,23/m²).
De acordo com o índice, a razão entre o preço
médio de locação e o preço médio de venda dos
imóveis é uma medida de

rentabilidade (rental yield)
para o investidor que opta
em adquirir o imóvel com
a finalidade de obter renda
com aluguel. Nesse sentido, o indicador pode ser
utilizado para avaliar a atratividade do mercado imobiliário em relação a outras
opções disponíveis aos investidores a cada momento
do tempo. Ao longo dos
últimos meses de 2021 , o
retorno médio do aluguel
residencial
(anualizado)
permaneceu praticamente
estável, encerrando junho
em 4,64% ao ano - taxa
que supera a rentabilidade
média projetada para aplicações financeiras de referência no mesmo período.
O Índice informou também que os preços considerados se referem a anúncios
para novos aluguéis e não
incorpora em seu cálculo
a correção dos aluguéis vigentes, cujos valores são
reajustados periodicamente
de acordo com o especificado em contrato. Como
resultado, o Índice FipeZap de Locação Residencial
capta de forma mais dinâmica a evolução da oferta e
da demanda por moradia ao
longo do tempo.

Hoje é Dia do Biscoito. Setor exportou
US$ 48,9 milhões no 1º semestre

N

esta terça-feira é
o Dia do Biscoito. Este alimento,
presente em 100% dos lares
brasileiros, ganhou popularidade devido aos atributos
de praticidade, saudabilidade e conveniência. E não é
só no Brasil que o biscoito é
bem consumido, a categoria
alcançou o número de US$
48,9 milhões em exportações
no 1º semestre de 2021. No
total, houve 11,4% de crescimento em valor frente a
2020, representando um aumento em volume de 15,2%
no mesmo período, somando
pouco mais de 30 mil toneladas de produtos vendidos ao
exterior, na comparação com
o comercializado em igual
período do ano passado (janeiro a junho).

O resultado é consequência do trabalho desenvolvido pelos empresários
do setor em conjunto ao
projeto setorial de fomento às exportações Brazilian
Biscuits, Pasta and Industrialized Breads & Cakes,
mantido pela Associação
Brasileira das Indústrias de
Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi),
em parceria com a Agência
Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), que há 20
anos busca oportunidades
que aproximem as empresas do segmento de seus
clientes e potenciais parceiros no exterior.
No Brasil estão os principais players do mundo na

RIOCOOPSIND - COOP DOS TAXISTAS AUT MUNICIPIO RJ
CNPJ 39.122.395/0001-30 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A.G.E
O Diretor Presidente da cooperativa acima em epígrafe, convoca todos cooperados P/participarem da AGE a ser realizada no dia 28/07/2021. A reunião
será na Rua: SINIMBU n° 232 – São Cristóvão (sede) – Rio de Janeiro – RJ.
Com 1a convocação às 07:00 h com presença de 2/3 do no de cooperados,
em 2a convocação às 08:00 h, com a presença da metade mais 01 (um) do
no de cooperados, com 3a e última convocação às 09:00 h com a presença
no mínimo de 10 (dez) cooperados. Para Atender às seguintes ORDENS DO
DIA: 1)INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO
DE TRANSPORTE, NOS OBJETIVOS DA COOPERATIVA. 2)CORREÇÃO DA
ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL E SECUNDÁRIA NO CNPJ DA COOPERATIVA. Rio de Janeiro/RJ - 15/07/2021.
RICARDO VERARDI RODRIGUEZ
Diretor Presidente e MAIQUE CASTRO - CRCRJ.

categoria de biscoitos. O
país está entre os 20 maiores fornecedores globais de
mais de 30 tipos de biscoitos, em sua maioria doces
sem coberturas, classificados no mesmo NCM (código do Mercosul) 19053100.
Destacam-se os biscoitos
recheados nos seus mais
diversos sabores, formatos
e marcas, a categoria mais
fabricada pelo Brasil.
Considerando apenas o
segmento de wafers, o Brasil é ainda melhor no mercado externo, entre os 15
maiores exportadores do
mundo. Os biscoitos wafers têm fortalecido a presença de marcas brasileiras
no exterior porque é, ainda,
uma categoria em desenvolvimento e oportunidades

de expansão em diversos
mercados, diferente do Brasil em que já está consolidada. Exploram-se diferentes
formatos em sabores tradicionais como chocolate,
morango e baunilha, além
de sabores tropicais como
limão, coco, abacaxi e maracujá e, ainda, amendoim
e nozes.
De acordo com Claudio
Zanão, presidente-executivo da Abimapi, apesar do
cenário de instabilidade,
com a pandemia e a atual
situação econômica do país, além dos fortes impactos
da crise no transporte marítimo global e a alta do preço
da farinha, a desvalorização
do real refletiu favoravelmente nas exportações da
categoria de biscoitos.

COPACABANA MAR HOTEL S.A.
CNPJ 28.585.602/0001-77 - NIRE 33300017330
Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária.
Convoco os acionistas do Copacabana Mar Hotel S/A para a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária a realizar-se na sede da sociedade, à Rua Ministro
Viveiros de Castro nº 155, Copacabana, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, no dia 29 de julho de 2021, às 9h00, em primeira convocação,
havendo quórum ou às 10h00, em segunda convocação, com qualquer número
de pessoas presentes, para o fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
dia: a) Prestação de contas dos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2020;
b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e sobre o
prejuízo do exercício de 2020; c) Eleição da Diretoria; d)Assuntos de interesse Geral.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.
Aloysio Maria Teixeira Filho - Diretor Presidente
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NX GOLD S.A.
CNPJ/MF: 18.501.410/0001-81

O ano de 2020 sem dúvidas foi marcado pela pandemina da COVID-19, que afetou a maioria das
empresas em escala mundial. Direta ou indiretamente todas as empresas tiveram algum impacto em
suas operações, seja por interrupções na sua produção, alterações na sua cadeia de suprimentos ou
mesmo readequação das suas atividades para mitigar os riscos trazidos por essa pandemia. Após 2
meses de operações normais em 2020 (janeiro e fevereiro), a partir de março, com o aumento do contágio
pelo vírus e pela ação da OMS tratando o vírus como uma pandemia, a empresa precisou tomar uma
série de medidas para ajustar suas operações e proporcionar segurança para todos seus funcionários.
As operações de mineração foram consideradas essenciais pelo governo. A empresa passou então
a adotar várias ações para assegurar a continuidade das operções: aquisição de testes rápidos,
protocolos de testagem e isolamento, aquisição de EPI´s específicos, aumento do número de ônibus,
escalonamento de horários de turnos, doação de EPIs e testes para a prefeitura, enfim, várias medidas
para assegurar o funcionamento normal e com segurança das atividades da empresa. Paralelamente, de
forma a assegurar sua cadeia de suprimentos e a manutenção de suas atividades, a empresa aumentou
o estoque de alguns produtos intermediários de maior consumo, bem como captou recursos disponíveis
em suas linhas de stand by, de forma a reforçar seu caixa em momentos de incerteza. Felizmente ao
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Ativo
Nota
2020
2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
7
104.148
23
Contas a receber de clientes
8
12.303
120
Estoques
9
29.107
21.556
Impostos a recuperar
10
15.269
10.910
2.980
4.334
Outros créditos e despesas antecipadas
11
163.807
36.943
Total do ativo circulante
Não circulante
Aplicações financeiras
12
11
693
Depósitos judiciais
21.c
453
786
Ativo fiscal diferido
28.c
3.742
2.170
Empréstimos com empresas ligadas
27
7.572
Imobilizado
13
263.131
222.583
318
24
Intangível
13.ii
267.655
233.828
Total do ativo não circulante
431.462
270.771
Total do ativo
Passivo
Nota
2020
2019
Circulante
Fornecedores
14
12.976
13.291
Empréstimos e financiamentos
15
2.701
Salários, encargos e contribuições sociais
16
5.686
4.671
Obrigações tributárias
17
13.034
5.228
Participação nos resultados
18
4.023
2.980
Dividendos a pagar
22.c
29.101
1.154
Parcelamentos de débitos tributários
19
655
655
Outras contas a pagar
225
Passivos de Arrendamentos
3.975
4.625
Total do passivo circulante
69.675
35.305
Não circulante
Participação nos resultados
18
1.366
1.304
Parcelamentos de débitos tributários
19
1.112
1.767
Provisão para recuperação ambiental e desmobilização de ativos
20
19.646
23.729
Provisão para perdas com processos judiciais
21.a
1.469
2.225
Passivos de Arrendamentos
892
1.011
Derivativos
30
4.356
Total do passivo não circulante
28.841
30.036
Patrimônio líquido
Capital social
22.a
171.062
171.062
Lucros acumulados
161.884
34.368
Total do patrimônio líquido
332.946
205.430
Total do passivo e patrimônio líquido
431.462
270.771
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório da administração
final do ano, apesar das dificuldades enfrentadas, a empresa pode manter suas operações normais,
sem interrupções, atingindo ao final do ano a produção de 1.145 kg de ouro (equivalentes 36.830 oz),
alinhada com seu planejamento realizado ao final de 2019. O mercado consumidor de ouro mostrou-se
bastante aquecido. As incertezas trazidas pela pandemia, associadas a característica do ouro de ativo
de proteção aos riscos em momentos de incerteza, fez com que as cotações internacionais alcançassem
recordes históricos. Aproveitando as oportnunidades do mercado, a empresa alterou seu cliente,
passando a concentrar suas vendas com exclusividade para a Coimpa/Umicore, assinado um contrato
de 2 anos em melhores condições comerciais. Esse contrato teve início em janeiro de 2020. Ao longo
do ano, os preços do ouro no mercado internacional mantiveram cotações signficamente elevadas.
Apesar das dificuldades operacionais e logísticas trazidas pela pandemina, o preço do ouro, juntamente
com as cotações do dólar, permitiram que a empresa superasse suas previsões iniciais em termos de
faturamento e geração de caixa, alcançando resultados expressivos. Essa performance permitiu que em
dezembro a empresa amortizasse suas linhas de empréstimos stand by, captadas durante a pandemia
e ainda mantivesse boa liquidez em seu caixa. A empresa não possuía dívidas bancárias ao final de
2020. Após a descoberta da mina Santo Antonio, que entrou em operação no último trimestre de 2019,

a empresa continuou suas pesquisas geológicas para aumento de seus recuros e reservas. De acordo
com Technical Report concluído em outubro de 2020, o volume de reservas da Companhia atingiu 7.611
kg de ouro (244.7 Oz) e recursos de 8.394 kg de ouro (269.9 Oz). Esses números permitiram estender a
vida útil da empresa para 2026. A continuidade do preço do ouro em patamar favorável, levou a empresa
a projetar significativo aumento de seus gastos em geologia para o exercício de 2021, em budget
aprovado pelo conselho ao final de 2020. A empresa continua atenta as demandas adicionais trazidas
pela pandeminia, cujos efeitos infelizmente se estendem por períodos maiores do que os inicialmente
imaginados pelo governo e sociedade em geral. Nossas ações continuam sendo pautadas por 3 pontos:
segurança dos nosso funcionáros e prestadores de serviços; continuidade de nossas operações;
preservação do nosso caixa. E continuamos seguindo nosso planejamento com a execução de ações
de mitigação dos riscos, o que tem nos permitido crescer nossas operações mesmo em um cenário
bastante adverso. Agradecemos o apoio dos nossos acionistas, a dedidação e comprometimento de
nossos funcionários, e a parceria de nossos fornecedores e de nosso cliente. Com certeza essas ações
combinadas nos ajudaram a passar com sucesso por um ano atípico e bastante desafiador.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Capital
Reservas
(Prejuízos)/Lucros
Nota
social
Legal
Expansão
Incentivos fiscais
acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018
171.062
2.130
18.999
(181.893)
10.298
Lucro líquido do exercício
195.839
195.839
Reserva legal
22.b
697
(697)
Dividendos
22.c
(1.154)
(1.154)
Proposta de constituição de reserva para Expansão (Retenção de Lucros)
3.463
(3.463)
Constituição de reserva de incentivo fiscal - SUDAM
22.b
9.079
(8.632)
447
Saldos em 31 de dezembro de 2019
171.062
697
5.593
28.078
205.430
Lucro líquido do exercício
155.462
155.462
Reserva legal
22.b
7.773
(7.773)
Dividendos
22.c
(27.946)
(27.946)
Constituição de reserva para Expansão
83.839
(83.839)
Constituição de reserva de incentivo fiscal - SUDAM
22.b
35.904
(35.904)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
22.a
171.062
8.470
89.432
63.982
332.946
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios
Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
2020
2019
2020
2019
Lucro líquido do exercício
155.462
195.839 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Outros resultados abrangentes
- Lucro líquido do exercício
155.462
195.839
Resultado abrangente total
155.462
195.839 Ajustes para:
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Depreciação, amortização e exaustão
28.541
11.302
Baixa de ativo imobilizado
6.672
752
Demonstrações do resultado para os exercícios
Créditos
de
Pis
e
Cofins
extemporâneos
(6.873)
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Provisão
para
perdas
em
processos
judiciais
(756)
496
Nota
2020
2019
Provisão
para
perdas
em
estoques
(42)
691
Receita operacional líquida
23
325.710
152.450
Provisão perda do valor recuperável de ativo imobilizado
(153.893)
(118.643)
(95.338)
Custo das vendas
24
Imposto de renda e contribuição social diferido
(1.573)
(2.170)
207.067
57.112
Lucro bruto
Imposto de renda e contribuição social corrente
23.496
7.867
Despesas com vendas
24
(2.152)
Provisão para recuperação ambiental e desmobilização de ativos
1.368
5.901
Despesas gerais e administrativas
24
(9.579)
(8.607)
Juros sobre arrendamentos
460
483
Outras receitas
25
8.982
161.887
13.720
(777)
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas
(10.275)
(3.732)
Outras despesas
25
220.474
66.491
194.043
206.660 Variações em:
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos
Receitas financeiras
26
11.890
795
Contas a receber de clientes
(12.183)
268
(28.548)
(5.919)
Despesas financeiras
26
Estoques
(4.115)
(4.559)
(16.658)
(5.124)
Despesas financeiras líquidas
Impostos a recuperar
(8.985)
(4.754)
177.385
201.536
Resultado antes dos impostos
Outros créditos e despesas antecipadas
1.354
(1.347)
Depósitos judiciais
333
(23)
Imposto de renda e contribuição social Corrente
28.a
(23.495)
(7.867)
Fornecedores
(216)
4.379
1.572
2.170
Imposto de renda e contribuição social Diferido
28.a
Salários, encargos e contribuições sociais
1.016
801
155.462
195.839
Lucro líquido do exercício
29
Obrigações tributárias
4.315
(7.564)
Resultado por ação
Bônus a empregados
1.105
(421)
0,078
0,098
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)
Outras contas a pagar
225
(107)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Gastos com recuperação ambiental e desmobilização de ativos
(3.061)
(2.282)
Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Caixa líquido gerado pelas operações
200.260
50.883
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
(9.257)
(3.242)
1. Contexto operacional: A NX Gold S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, os anos correntes e comparativos são as seguintes:
(1.076)
(109)
Anos Juros pagos
domiciliada no Brasil, com sede na Avenida Niemeyer 2, Sala 208, parte, Rio de Janeiro. A Companhia
Caixa
líquido
gerado
pelas
atividades
operacionais
189.927
47.532
Edifícios
22
possui uma filial na cidade de Nova Xavantina, Mato Grosso, onde está localizada a mina subterrâFluxo
de
caixa
das
atividades
de
investimento
7
nea. Sua atividade predominante é a exploração e comercialização de ouro e prata (subproduto). A NX Instalações
(74.914)
(46.047)
4-5 Adições ao imobilizado e intangível
Gold possui uma propriedade de aproximadamente 31.716,2 ha, localizada aproximadamente a 18 qui- Equipamentos
(74.914)
(46.047)
Unidades de produção Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
lômetros a oeste da cidade de Nova Xavantina, sudeste do estado de Mato Grosso, consistindo de uma Propriedades minerais
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recuperação
ambiental
e
desmobilização
6
Anos
única concessão de mineração cobrindo uma área de 620 ha, onde toda mineração e processamento de
Empréstimos
com
empresa
ligada,
líquidos
7.572
2.745
ouro ocorrem. a. Crise sanitária (COVID-19): O avanço do novo coronavírus (“COVID-19”) pelo mundo A exaustão de recuperação ambiental e desmobilização de jazidas de minérios é apurada com base Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos e debêntures
27.355
13.950
tem provocado abalos nos mercados globais e elevado as preocupações de investidores, Companhias no quociente entre a produção e o total de reservas de minérios comprovadas e prováveis. i. Ativos Amortização de empréstimos e financiamentos
(29.955)
(11.761)
e governos sobre o impacto da pandemia nas cadeias globais de suprimentos, na atividade econômica, intangíveis: (i) Ativos de exploração e avaliação: Os custos de exploração e avaliação referem- Pagamento de arrendamentos
(8.323)
(5.132)
no mercado financeiro e afins, aumentando o risco de uma recessão global, sem mencionar também as -se à pesquisa inicial de um depósito mineral, o custo de aquisição de direito de exploração mineral Outras receitas/despesas financeiras
(7.537)
(1.372)
preocupações envolvendo as questões básicas de saúde da população mundial. Durante o período do e subsequente avaliação para determinar o potencial do depósito mineral. A etapa de exploração e Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
(10.888)
(1.570)
avaliação
começa
quando
a
Companhia
obtém
o
direito
legal
ou
a
licença
para
iniciar
a
exploração,
primeiro trimestre, não houve nenhuma perda de produção ou redução das vendas decorrentes do CoAumento
(redução)
líquida
em
caixa
e
equivalentes
de
caixa
104.125
(86)
rona Vírus. A empresa tem dotado medidas para aumento de sua liquidez, revisão de projetos de inves- subsequentemente as despesas de exploração e avaliação são capitalizadas como ativos de exploração Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
23
109
e
avaliação.
Custos
incorridos
antes
da
Companhia
obter
os
direitos
legal
sobre
a
mina
são
despesados
timentos e aquisição de estoques estratégicos para maior segurança na continuidade de sua operação.
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
em
31
de
dezembro
104.148
23
Todas as ações têm sido direcionadas baseadas no seguinte tripé: garantia da saúde dos funcionários, imediatamente. As despesas de exploração e avaliação são capitalizadas ao custo de aquisição de
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
acordo
com
a
IFRS
6.
Quando
a
exploração
e
avaliação
de
propriedade
mineral
for
considerada
técnica
famílias e comunidade, garantia da produção e preservação do caixa. Algumas ações para atendimento
dessa estratégia demandaram gastos adicionais (maior número de ônibus para transporte de funcioná- e comercialmente viável, os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e a Companhia tiver a incorridos para desmobilização da mina. A contrapartida dessa obrigação é um ativo imobilizado que
rios, aquisição de novos EPIS, doações de EPIs e outros insumos para as prefeituras na área de atuação intenção e recursos suficientes para completar o desenvolvimento e uso ou vender o ativo, os custos vem sendo amortizado de acordo com a exaustão das reservas minerais existentes. (iii) Perdas com
relacionados são transferidos do ativo intangível para o ativo imobilizado como propriedades minerais.
da empresa), porém não representam valores significativos e estão identificados em conta própria na Os ativos de exploração e avaliação são submetidos periodicamente a teste de redução ao valor recu- processos judiciais: Provisão reconhecida quando a Companhia tem uma obrigação presumida ou
contabilidade. Não teve alterações nos custos de forma relevante para o período de eventos subsequen- perável. (ii) Outros ativos intangíveis: Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e legal que possa ser estimada de modo confiável em decorrência de evento passado, e é provável que
tes. A produção do período não sofreu alterações nem apresentou problemas em relação ao planeja- têm vidas úteis finitas são mensurados ao custo, menos a amortização acumulada e quaisquer perdas um dispêndio financeiro seja requerido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas com base
mento constante no Budget e aprovado pelo conselho. O minério lavrado continua vindo da principal por redução ao valor recuperável acumuladas. São representados por programas e licenças com uma nas melhores estimativas do risco envolvido e dos fluxos de caixa futuros esperados. Uma provisão para
Mina Santo Antônio. 2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As demonstrações fi- vida útil aproximada de 5 anos. j. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração ini- perdas com processos judiciais é registrada mediante a avaliação e quantificação de ações judiciais cuja
nanceiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) cial: O contas a receber de clientes são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. perda seja considerada provável na opinião da Administração e de seus advogados. 6 Novas normas e
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciacontábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um dos após 1º de janeiro de 2020. A Companhia não adotou essas normas na preparação destas demonsAdministração em 11 de junho de 2021. Detalhes sobre as políticas contábeis da Companhia, incluindo contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro trações financeiras individuais e consolidadas. (i) Contratos Onerosos – custos para cumprir um
as mudanças, estão apresentadas na nota explicativa 5 e nota explicativa 6. Todas as informações rele- é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de contrato (alterações ao CPC 25/IAS 37): As alterações especificam quais os custos que uma entidade
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e corres- transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes inclui ao determinar o custo de cumprimento de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é
pondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 3. Moeda funcional e moeda de apre- sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) oneroso. As alterações aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para
sentação: Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcio- Classificação e mensuração subsequente: A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. (ii) Reforma da
nal da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela taxa de juros de referência - Fase 2 (alterações ao CPC48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7,
indicado de outra forma. 4. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16: As alterações tratam de questões que podem afetar as demonstrafinanceiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas incluem: • as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. ções financeiras como resultado da reforma da taxa de juros de referência, incluindo os efeitos de mucontábeis do Grupo e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas danças nos fluxos de caixa contratuais ou relações de hedge decorrentes da substituição da taxa de
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre juros de referência por uma taxa de referência alternativa. As alterações fornecem expediente prático
As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. Incertezas sobre premissas e esti- a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, para certos requisitos do CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/
mativas: As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezem- ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; • como o desempenho da carteira é IFRS 16 relacionados a: - mudanças na base de determinação dos fluxos de caixa contratuais de ativos
bro de 2020 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis avaliado e reportado à Administração da Companhia; • os riscos que afetam o desempenho do modelo financeiros, passivos financeiros e passivos de arrendamento; e - contabilidade de hedge. (i) Mudança
de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 20 - de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos na base para determinação dos fluxos de caixa: As alterações exigirão que uma entidade contabilize
reconhecimento e mensuração de provisões para recuperação ambiental e desmobilização: premissas são gerenciados; • como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é a alteração na base de determinação dos fluxos de caixa contratuais de um ativo financeiro ou passivo
sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos; e • Nota 21 - reconhecimento e mensuração baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e • a frequência, o financeiro que é exigida pela reforma da taxa de juros de referência atualizando a taxa de juros efetiva
de provisão e contingências: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude de uma saída de volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais ven- do ativo financeiro ou passivo financeiro. (ii) Contabilidade de hedge: As alterações fornecem excerecursos; e • Nota 28 - reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro tributável fu- das e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em ções aos requerimentos de contabilidade de hedge nas seguintes áreas: - Permitir a alteração da desigturo contra o qual diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser utilizados; Mensura- transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira nação de uma relação de hedge para refletir as mudanças que são exigidas pela reforma. - Quando um
ção do valor justo: Uma séria de políticas e divulgações contábeis da Companhia requerem a mensu- consistente com o reconhecimento contínuo dos Ativos da Companhia. Os Ativos financeiros mantidos item objeto de hedge em um hedge de fluxo de caixa é alterado para refletir as mudanças exigidas pela
ração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. Ao mensurar o valor para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados reforma, o valor acumulado na reserva de hedge de fluxo de caixa será considerado com base na taxa
justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possí- ao valor. Ativos financeiros – avaliação sobre os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de de referência alternativa na qual os fluxos de caixa futuros objeto de hedge estão determinados. - Quanvel. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informa- principal e juros. Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro do um grupo de itens é designado como um item objeto de hedge e um item do grupo é alterado para
ções (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação, da seguinte forma: Nível 1: preços cotados (não no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no refletir as mudanças que são exigidas pela reforma, os itens objeto de hedge são alocados a subgrupos
ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos; Nível 2: inputs, exceto os preços co- tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado período de com base nas taxas de referência que estão sendo objeto de hedge. - Se uma entidade espera razoatados incluídos no Nível 1, que sejam observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indi- tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos velmente que uma taxa de referência alternativa será separadamente identificável dentro de um período
retamente (derivativos de preços); e Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não se baseiem em administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contratuais do de 24 meses, ela não está proibida de designar a taxa como um componente de risco não contratualdados observáveis de mercado (inputs não observáveis). Informações adicionais sobre as premissas instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de mente especificado se não for separadamente identificável na data de designação. Outras normas ou
utilizadas na mensuração dos valores justos podem ser encontradas na Nota Explicativa nº 30 - Instru- juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia: • Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06/IFRS 16) 60. •
mentos financeiros. 5. Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou consistentemente as se- o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição.
Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16). • Referência à Estrutura
guintes políticas contábeis a todos os períodos apresentados nestas demonstrações financeiras, exceto Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: • eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3). • Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante
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2019
7. Caixa e equivalentes de caixa
receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. As receitas estão sujeitas ao de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na performance de um ativo).
Saldos bancários
535
23
CFEM, pelas alíquotas vigentes na legislação específica para cada imposto e são registradas como re- Ativos financeiros a VJR Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resulta- Aplicações de curto prazo (a)
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dução da receita operacional bruta. Esses tributos são incluídos na receita operacional bruta e apresen104.148
23
tados como uma dedução separada para fins de divulgação para reconciliar a receita líquida reconheci(a) Referem-se a certificados de depósito, remunerados a taxas que variam entre 75% e 118% do CerEsses
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da na demonstração do resultado. A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividautilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por tificado de Depósito Interbancário (CDI), de alta liquidez, com vencimento de até três meses ou para os
des é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, líquida de devoluções, descon- Ativos financeiros a
perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o quais não há penalidades ou outras restrições para resgate antecipado. A elevação do caixa em 2020
tos comerciais e bonificações. A receita operacional é reconhecida quando (i) os riscos e benefícios mais custo amortizado
impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no ocorreu pelo aumento significativo no preço do ouro e do câmbio, tendo a produção também ficado acisignificativos inerentes à propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, (ii) for provável que
ma em 17% comparado com o ano de 2019. A exposição da Companhia aos riscos de crédito e de taxa
desreconhecimento é reconhecido no resultado.
os benefícios econômicos-financeiros fluirão para a Companhia, (iii) os custos associados e a possível
de juros está divulgada na nota explicativa nº 30.
devolução de mercadorias puderem ser estimados de maneira confiável, (iv) não haja envolvimento
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita 8. Contas a receber de clientes
2020
2019
contínuo com os bens vendidos, (v) o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira
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Coimpa Industrial Ltda.
12.301
confiável. O momento correto da transferência de riscos e benefícios varia dependendo das condições Instrumentos de dívida cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados Outras contas a receber
2
120
individuais do contrato de venda. b. Subvenções governamentais: Os incentivos fiscais são reconhe- a VJORA
líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado
12.303
120
cidos na demonstração do resultado do exercício e confrontados com a despesa que se pretende comacumulado em ORA é reclassificado para o resultado.
A NX Gold, concentra o seu contas a receber em um único cliente, a COIMPA Industrial Ltda. A expensar, desde que atendidas as condições da IAS (Norma Internacional de Contabilidade) 20 - SubvenEsses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os divi- posição da Companhia a riscos de crédito relacionados a transações e outros recebíveis encontra-se
ção e Assistência governamentais. (i) Incentivo da SUDAM - Lucro da exploração: Em 11 de dezemdivulgada na Nota Explicativa 30.b. Nenhuma provisão para perdas de crédito esperadas foi constituída
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no
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o
divibro de 2015 a Companhia obteve da SUDAM a prorrogação da redução de 75% para a alíquota do im- Instrumentos patrimodendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do inves- em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Nesta análise a empresa realizou análises específicas de risco para
posto de renda, previamente concedida à sua coligada MINERAÇÃO CARAÍBA S.A. para os exercícios niais a VJORA
timento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são os clientes individualmente, o que resultou em perdas de créditos imateriais.
de 2013 a 2022, para a produção de ouro e prata. c. Receitas e despesas financeiras: As receitas e
2020
2019
9. Estoques
reclassificados para o resultado.
despesas financeiras incluem: ganhos com derivativos; ganhos com aplicações financeiras; variação Em 31 de dezembro de 2020, a empresa não possui instrumentos financeiros de VJORA, assim como Produtos acabados
5.523
3.096
cambial sobre importações e outras receitas. As receitas e despesas de juros são reconhecidas na de- instrumentos de dívida e patrimonias a VJORA. A Companhia classificou os ativos financeiros nas cate- Insumos de produção (a)
25.345
19.913
monstração do resultado, através do método da taxa de juros efetiva. d. Moeda estrangeira: As transa- gorias de ativos financeiros a VJR e a custo amortizado. Passivos financeiros - classificação, mensura- Importação em andamento
14
364
ções em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio em vigor na data ção subsequente e ganhos e perdas: Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao
30.882
23.373
da transação. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moeda estrangeira na data do custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por (-) Provisão para redução ao valor recuperável
(1.775)
(1.817)
balanço são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designa29.107
21.556
monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda do como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao (a) A composição do item de insumos de produção é formada pelo custo de aquisição de explosivos,
funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros esferas de aço, reagentes, óleo diesel, dentre outros, para uso no processo de exploração e procesmensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos à taxa de câmbio na são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A samento de ouro. A provisão para redução ao valor recuperável representa insumos de produção e/ou
data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente re- despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda de baixa movimentação na base de apresentação destas demonstrações financeiras, conforme abaixo:
Saldo em 31/12/2019
Adições
Baixas
Saldo em 31/12/2020
conhecidas no resultado. e. Benefícios a empregados: Os benefícios a empregados de curto prazo são no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (iii) Desreconhecimento: Ativos financei(1.817)
(81)
123
(1.775)
reconhecidos como despesa à medida que o respectivo serviço é prestado. É reconhecido um passivo ros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
2020
2019
pelo valor que se espera que seja pago se a Companhia tiver uma obrigação presente, legal ou constru- do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de 10. Impostos a recuperar
2.344
2.404
tiva, de pagar esse valor em resultado do serviço passado prestado pelo empregado e se a obrigação caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos PIS a recuperar (a)
9.970
5.699
puder ser estimada com confiabilidade. f. Impostos sobre o lucro: O imposto de renda e a contribuição e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere COFINS a recuperar (a)
100
15
social dos exercícios social corrente e diferido são calculados com base em alíquotas de 15% mais o nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também IRRF sobre aplicação financeira
777
338
adicional de 10% sobre o lucro tributável superior a R$ 240,00 de imposto de renda e 9% do lucro tribu- não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos ICMS a recuperar
807
581
tável da contribuição social sobre o lucro líquido, observando-se a compensação de prejuízos fiscais e reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefí- IRPJ a recuperar
358
999
base de cálculo negativa da contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável. Conforme explicado cios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. Passivos fi- CSLL a recuperar
913
459
na nota 6.b.i e nota 28.c, a Companhia tem um Incentivo SUDAM sobre o Imposto de renda. (i) Imposto nanceiros: A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retira- IPI a recuperar (b)
Outros
415
corrente: O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro tributável ou da, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos
15.269
10.910
prejuízo do exercício e qualquer ajuste nos impostos a pagar ou a recuperar com relação aos exercícios são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em
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anteriores. O valor do imposto corrente a pagar ou a recuperar é mensurado pela melhor estimativa do que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desrevalor de imposto que se espera pagar ou recuperar, correspondente à incerteza relativa aos impostos de conhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação são realizáveis, por meio de compensação com outros impostos federais ou reembolso. Esses créditos
renda, se houver. Ele é mensurado com base nas alíquotas de impostos decretadas ou substantivamen- paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida são provenientes das aquisições de insumos e serviços ligados diretamente a produção. Houve também
te decretadas na data da apresentação. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somen- no resultado. (iv) Compensação: Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido um aumento desse crédito devido a recuperação de créditos extemporâneos compreendidos no valor
te se atendidos determinados critérios. (ii) Imposto diferido: Ativos e passivos fiscais diferidos são re- apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um aproximado de R$ 5 milhões. (b) A Companhia está verificando a possibilidade de utilizar os créditos
conhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base de IPI para compensar os impostos federais. a. Créditos tributários: Em 2020, a Companhia realizou
fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passi- líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. k. Redução ao valor recuperável levantamento de oportunidades de economia tributária, com foco na oportunidade em documentos ficais
vos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição (Impairment): (i) Ativos não financeiro: Em cada data de reporte, a Companhia revisa os valores de aquisição, nas despesas incorridas, nas apurações e obrigações acessórias, além das demonssocial diferida. O imposto diferido não é reconhecido para: – diferenças temporárias sobre o reconheci- contábeis dos ativos não financeiros da Companhia (ou seja, estoques e ativos fiscais diferidos) são trações e documentos contábeis, relativos ao controle de créditos de débitos do Pis e da COFINS da
mento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja uma combinação de negócios e que revistos em cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso companhia, em conjunto com uma análise detalhada do processo produtivo, com o propósito de apontar
não afete nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado contábil; – diferenças temporárias relacio- ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso de ativos em desenvolvi- eventuais despesas que, à luz da legislação federal, LEI Nº 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003, emprenadas a investimentos em controladas, coligadas e empreendimentos sob controle conjunto, na exten- mento (ativos de exploração e avaliação) que ainda não estejam disponíveis para uso, o valor recuperá- gando-se também dos conceitos trazidos recentes julgados dos Tribunais Regionais Federais e supesão que a Companiha seja capaz de controlar o momento da reversão da diferença temporária e seja vel é estimado todo ano, próximo à data de apresentação. A fim de testar o valor recuperável, os ativos riores, das decisões exaradas pelo CARF e dos posicionamentos da RFB e da PGFN, que poderiam ter
provável que a diferença temporária não será revertida em futuro previsível; Um ativo fiscal diferido é são agrupados no menor grupo de ativos que gera entradas de caixa de uso contínuo, que são em créditos apropriados relativos as contribuições em questão. A revisão compreendeu o período de Janeireconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na ex- grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou unidades geradoras de caixa ro/2016 a Novembro/2020, em Novembro/2020 a companhia registrou os seguintes créditos tributários:
2020
2019
tensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão (UGCs). O valor recuperável de um ativo ou de uma UGC é o maior dentre o seu valor em uso e o valor Revisão Fiscal 2020
1.226
810
utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferenças temporá- justo deduzido de despesas de venda. O valor em uso baseia-se nos fluxos de caixa futuros desconta- PIS
COFINS
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rias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para
6.873
4.539
reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajus- de mercado atuais do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC. Uma perda b. Utilização dos créditos tributários: A Companhia realizou a análise de recuperação dos créditos
tados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou de uma UGC exce- tributários e classificou os créditos em curto com a expectativa de realização. Os créditos tributários
da seu valor recuperável. Perdas de valor são calculadas como a diferença entre o valor contábil de um
controladora e de suas subsidiárias individualmente. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa de juros efetiva origi- descritos na nota (a) acima, foram realizados mediante a compensação com impostos federais.
de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. Ativos e passi- nal do ativo. Perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma provisão. Quando a Companhia 11. Outros créditos e despesas pagas antecipadamente
2020
2019
vos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças tem- considera que não há perspectivas realistas de recuperação do ativo, os valores relativos são baixados. Adiantamento a fornecedores
900
813
porárias quando elas forem revertidas, incluindo possíveis benefícios fiscais sobre o imposto de renda, Se o valor da perda por redução ao valor recuperável diminuir posteriormente e a diminuição puder ser Despesas pagas antecipadamente
401
942
baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço, e reflete a incerteza relaciona- relacionada com objetividade a um evento ocorrido após o reconhecimento da perda por redução ao Adiantamentos para empregados (a)
1.552
841
da ao tributo sobre o lucro, se houver. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as valor recuperável, então a perda por redução ao valor recuperável previamente reconhecida é revertida Seguros
127
1.738
consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar por meio do resultado. Conforme demonstrado na nota explicativa 14, no ano de 2019 a companhia re2.980
4.334
seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios verteu os valores referentes a UGC, considerando as premissas adotadas, assim como taxas de descon- (a) Referente a adiantamento de uma remuneração a título de participação nos resultados.
forem atendidos. g. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor to de acordo com as práticas de mercado. l. Provisões: As provisões são determinadas por meio do 12. Investimentos
2020
2019
realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no custo médio de aquisição ou produção e inclui os desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa antes de impostos que reflita as avaliações Aplicação CDI – Banco da Amazônia – reinvestimento (a)
682
custos incorridos na aquisição de insumos, custos de produção e processamento e outros custos incor- atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo relacionado. Outros
11
11
ridos para colocar os estoques em seu local e condição existentes. No caso de estoques de produção e Os efeitos do desreconhecimento do desconto pela passagem do tempo são reconhecidos no resultado
11
693
de trabalhos em curso, o custo inclui uma parte apropriada dos gastos gerais de produção com base na como despesa financeira. (i) Participação nos resultados: Reconhecido no balanço patrimonial pelo (a) Em 2019 a Companhia fez uso de um benefício fiscal por meio de uma aplicação financeira na qual
capacidade operacional normal. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal montante calculado da exigibilidade quando a Companhia gera certas metas predefinidas que são atin- 30% do IR devido no período pode ser utilizado para investimento em ativos fixos da empresa e este
dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e das despesas de venda. As provisões gidas. (ii) Recuperação ambiental e desmobilização de ativos: Obrigação constituída a partir de valor depositado retornaria para a Companhia no futuro. As aplicações financeiras listadas acima são
para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias laudo técnico preparado por um terceiro avaliador considerando o valor presente dos custos a serem atualizadas com base na Taxa Extramercado do Banco Central (em torno de 95% da SELIC).
pela administração. h. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Os ativos imobilizados são
Recuperação ambiental e Projetos em
mensurados pelo custo, o que inclui custos de empréstimos capitalizados, deduzidos da depreciação e 13. Imobilizado: a. Conciliação dos valores contábeis
Terrenos Edificações Equipamentos
Jazidas
desmobilização andamento
Outros
Total
exaustão acumuladas e eventuais perdas acumuladas do valor recuperável. O custo inclui gastos direSaldo
em
31
de
dezembro
de
2018
274
272
222
6.091
13
18.789
28
25.689
tamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui
36
5.455
5.491
o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e imple- Reconhecimento ativo direito de uso na aplicação inicial - CPC 06(R2)/IFRS 16
274
308
5.677
6.091
13
18.789
28
31.180
mentar as condições necessárias para operar da forma pretendida pela administração, os custos de Saldo Ajustado CPC 06(R2)/IFRS16 1º de janeiro de 2019
3.394
20.729
1.886
21.242
47.251
desmontagem e de restauração do local onde esses ativos estão instalados e os custos de empréstimos Adições
Alienações
(768)
(768)
sobre ativos qualificáveis. (ii) Custos subsequentes: Os gastos subsequentes são capitalizados so6
601
7.595
30.863
(39.065)
mente se for provável que benefícios econômicos futuros associados aos gastos fluirão para a Compa- Transferências
Reversão
das
perdas
por
redução
ao
valor
recuperável
2.029
56.902
23.586
59.263
12.077
90
153.947
nhia. (iii) Custo de remoção de estéril: Onde as atividades de remoção de estéril na etapa de produção
Depreciação
(5)
(926)
(8.096)
(9.027)
ou de desenvolvimento subterrâneo não resultam em estoque produzido, mas fornece melhor acesso ao Saldo em 31 de dezembro de 2019
2.309
57.806
38.558
108.850
13.976
966
118
222.583
corpo de minério, os custos são classificados como propriedades minerais quando essas atividades Custos
2.309
67.288
63.625
179.499
16.483
966
2.012
332.182
atendem a todos os seguintes critérios: (1) é provável que o benefício econômico futuro associado à Depreciação acumulada
(9.482)
(25.067)
(70.649)
(2.507)
(1.894)
(109.599)
atividade fluirá para a Companhia; (2) a Companhia pode estimar a reserva mineral do corpo de minério Adições
32
10.745
34.778
29.652
3.746
78.953
para o qual o acesso foi melhorado; e (3) os custos relacionados com a atividade associada a essa re- Alienações
(1.441)
(1.815)
(2.391)
(411)
(6.058)
serva mineral pode ser medida de forma confiável. Para minas subterrâneas, os custos incorridos para Transferências
85
3.472
11.164
(14.997)
(276)
acessar uma reserva mineral do corpo do minério são capitalizados para jázidas. Esses custos são Depreciação
(3.090)
(13.948)
(12.829)
(2.204)
(32.071)
exauridos com base em unidades de produção durante a vida útil da reserva mineral para a qual o aces- Saldo em 31 de dezembro de 2020
2.309
53.392
37.012
141.963
9.381
15.210
3.864
263.131
so foi construído. (iv) Recuperação ambiental e custos de desmobilização: Os custos esperados de Custos
2.309
65.964
76.027
225.441
14.092
15.210
5.758
404.801
recuperação ambiental da mina e os custos de desativação são capitalizados, com base no valor presen- Depreciação acumulada
(12.572)
(39.015)
(83.478)
(4.711)
(1.894)
(141.670)
te dos fluxos de caixa esperados. (v) Propriedades minerais: Os custos de exploração e avaliação são Projetos em andamento são projetos para melhoria de processos operacionais e administrativos. Após a conclusão, os saldos são reclassificados para as contas apropriadas do imobilizado e depreciados ou
transferidos do Intangível para o Imobilizado quando a exploração e avaliação de um bem mineral é amortizados com base na vida útil esperada de cada projeto. (a) Reversão impairment: Em 2019, devido a descoberta de novas jazidas de ouro e as favoráveis condições econômicas e financeiras que afetam
considerada técnica e comercialmente viável, os benefícios econômicos futuros são prováveis e a Companhia tem a intenção e recursos suficientes para completar o desenvolvimento e uso ou vender o ativo. as estimativas e projeções futuras abaixo mencionadas, a administração da Companhia efetuou estudo de recuperabilidade dos ativos e concluiu pela reversão do impairment registrado em 2016. A reversão
Uma vez em produção, as propriedades minerais são amortizadas com base na unidade de produção ocorreu em cada grupo do imobilizado e os saldos são depreciados ou amortizados com base na vida útil esperada de cada projeto. Em 31 de dezembro de 2019, o impacto da reversão da provisão para redução
em relação ao componente do corpo de minério a que estão relacionadas. (vi) Depreciação e exaus- ao valor recuperável (impairment) no montante de R$ 153.947 está assim demonstrada:
Terrenos
Edificações
Equipamentos
Jazidas Recuperação ambiental e desmobilização
Outros
Total
tão: Itens do ativo imobilizado mineral são depreciados pelo método linear no resultado com base na
2.029
56.902
23.586
59.263
12.077
90
153.947
vida útil econômica estimada de cada componente, exceto os custos de recuperação ambiental e de Reversão das perdas por redução ao valor recuperável
desativação e propriedades minerais. Os terrenos não são depreciados. As vidas úteis estimadas para Em 2020 o valor recuperável desta UGC foi calculado baseado no valor em uso dos ativos, estimados com base em fluxos de caixa escontados. As principais premissas utilizadas para estimar o valor em uso
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estão definidas a seguir. Os valores atribuídos às principais premissas representam a avaliação de tendências futuras da Administração em setores relevantes e foram baseadas em dados históricos de fontes internas e externas. A taxa de desconto de 9,5% foi estimada pela taxa média ponderada histórica do
custo de capital em que a UGC opera. As projeções do fluxo de caixa incluíram estimativas específicas
para 6 anos, equivalente a expectativa de vida útil da mina. O LAJIDA (EBITDA) projetado foi estimado
levando em consideração a experiência passada, ajustado pelos seguintes fatores: • O crescimento da
receita foi projetado levando-se em consideração o plano de lavra da companhia, devidamente comprovado por meio de laudos técnicos realizados por empresas especializadas; • As projeções de valores de
venda de ouro, cotados em dólares americanos, bem como a cotação do dólar utilizados, foram obtidos
por meio dos sites: https://br.investing.com/ e https://shockmetais.com.br/lme; • Foram considerados os
dispêndios com: gastos com produção (remuneração, materiais, manutenção), amortização e depreciação e gastos administrativos; • Os impostos sobre a renda foram calculados com base no regime
de tributação do lucro real, consideradas as alíquotas vigentes de 25% e 9% para imposto de renda e
contribuição social, respectivamente, além do benefício fiscal que a Companhia possui SUDAM, o que
permite a redução de 75% do IR pago; e • Projeta-se uma variação de capital de R$ 3.390. b. Revisão
da vida útil: Levando em consideração a relevância do ativo imobilizado em relação às demonstrações
contábeis como um todo, a Companhia avaliou a vida útil-econômica desses ativos e concluiu que não
existem ajustes ou mudanças relevantes a serem reconhecidos em 31 de dezembro de 2020. Abaixo, o
quadro demonstra quais as vidas úteis que serão adotadas pela Companhia a partir de 2021:
Anos
Edifícios
25
Instalações
10
Equipamentos
4-10
Propriedades minerais
Unidades de produção
Recuperação ambiental e desmobilização
6 anos
(i) Contratos de arrendamento: O imobilizado inclui ativos de direito de uso no valor de R$ 4.756 mil
(R$ 5.491 mil em 2019) relacionados a imóveis e equipamentos arrendados que não atendem à definição de propriedade para investimento e são apresentados como ativo imobilizado.
Edificações
Equipamentos
Total
Saldo em 1º de janeiro de 2019
Adições a ativos de direito de uso
136
13.414
13.550
Despesa de depreciação do exercício
(79)
(6.446)
(6.525)
Desreconhecimento de ativos de direito de uso*
(21)
(1.513)
(1.534)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
36
5.455
5.491
Adições a ativos de direito de uso
32
7.063
7.095
Despesa de depreciação do exercício
(42)
(7.154)
(7.196)
Desreconhecimento de ativos de direito de uso*
(634)
(634)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
26
4.730
4.756
(a) O desreconhecimento dos ativos de direito de uso durante 2020 se referem principalmente a rescisão
de contratos, ocasionados pela mudança de algum procedimento interno na operação, o qual inviabilizou
a continuação do uso do mesmo. (ii) São considerados arrendamentos de curto prazo aqueles com
duração inferior a 1 ano. Ativos de baixo valor são aqueles avaliados em menos de R$ 5.000.
2020
2019
Juros sobre Arrendamento
460
494
Despesas relacionadas a arrendamentos de curto prazo
199
707
Despesas relacionadas a arrendamentos de ativos de baixo valor, excluindo
arrendamentos de curto prazo de ativos de baixo valor
13
23
(iii) Os Ativos intagíveis compreendem a aquisição de software, em 2020 foi gasto R$ 276 mil, conforme
demonstrado abaixo:
Programas e Licenças
Saldo em 1º de janeiro de 2019
28
Amortização
(4)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
24
Adições
29
Transferências
276
Amortização
(11)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
318
Custos
573
Amortização acumulada
(255)
2020
2019
14. Fornecedores
Fornecedores nacionais
12.965
13.291
11
Fornecedores no exterior
12.976
13.291
15. Empréstimos e financiamentos
Taxa de
Data do
Data do
Descrição
juros (anual) Garantias Moeda
contrato vencimento
2020
2019
Fibra Stand-By (a)
0,1404
(i)
BRL
set/19
set/20
- 2.701
- 2.701
(a) Saldo de R$ 2,7 milhões utilizados da conta garantida para capital de giro. A cobertura dessa captação foi realizada em 31 de janeiro de 2020. a. Movimentação: O quadro seguinte apresenta o movimento dos saldos durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:
2020
2019
Saldos em 1° de janeiro
2.701
412
Captações
27.355
13.950
Atualizações/juros
975
209
Amortizações principal
(29.955)
(11.761)
Amortizações juros
(1.076)
(109)
Saldos em 31 de dezembro
2.701
2020
2019
16. Salários, encargos e contribuições sociais
Provisão para férias
2.430
1.976
Impostos sobre a folha de pagamento
2.028
1.780
Outros
1.228
915
5.686
4.671
2020
2019
17. Obrigações tributárias
ICMS
1.075
1.094
IRRF sobre o salário dos empregados
314
251
CFEM
1.063
363
Imposto de renda a pagar
3.750
2.048
Contribuição social a pagar
6.023
971
Outros
809
501
13.034
5.228
18. Participação nos resultados: A Companhia mantém um plano de participação nos resultados, que é
pago a gestores e funcionários mediante alcance de metas preestabelecidas que são definidas com base
na aprovação do orçamento pelo conselho de administração, o qual é validado junto ao Sindicato. O quadro
a seguir demonstra a movimentação do benefício complementar nos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020 e 2019:
2020
2019
Saldo em 1° de janeiro
4.284
4.000
Constituição da provisão do ano
4.210
3.810
Valores pagos referentes ao ano anterior
(3.105)
(3.526)
Saldos em 31 de dezembro
5.389
4.284
Circulante
4.023
2.980
Não circulante
1.366
1.304
19. Parcelamentos de débitos tributários: A Companhia é participante de programas de parcelamento
de dívidas fiscais estabelecidos pelo governo federal (CFEM e DCTF), conforme apresentado abaixo.
Circulante
Não circulante
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018
655
2.422
3.077
Amortização
(655)
(655)
Transferencias
655
(655)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
655
1.767
2.422
Amortização
(655)
(655)
Transferencias
655
(655)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
655
1.112
1.767
20. Provisão para recuperação ambiental e desmobilização de ativos: A Companhia constitui provisão para recuperação ambiental e desmobilização de ativos com base em laudos de avaliação preparados por terceiros. O último estudo foi realizado em fevereiro de 2017. Em 2020, a Companhia contratou
uma empresa de consultoria ambiental para apresentar a situação atual de fechamento da mina, as
quais resultaram em uma redução em sua provisão.
DespeDespeSaldo Aumento
sas com
Aumento
sas com
Taxa de
em
de provi- recuperação
Saldo de provi- recuperação
Saldo
desconto
2018
são
ambiental em 2019
são
ambiental em 2020
Projetos
6,26 % 20.110
5.901
(2.282)
23.729 (1.022)
(3.061)
19.646
20.110
5.901
(2.282)
23.729 (1.022)
(3.061)
19.646
A provisão refere-se a custos relacionados ao fechamento da mina e recuperação, com a conclusão das atividades de mineração e desmobilização de ativos relacionados à mina. Quando a provisão é reconhecida, o custo correspondente é capitalizado como parte do imobilizado
e é depreciado da mesma forma sobre o ativo relacionado e contabilizado na demonstração do resultado. O passivo exigível a longo prazo é mensurado posteriormente com o uso de uma taxa de
desconto livre de risco a longo prazo aplicável ao passivo e contabilizado na demonstração do
resultado como despesas financeiras até que a Companhia efetue os pagamentos relacionados
ao fechamento da mina e à desmobilização dos ativos de mineração. Os valores acumulados dessas obrigações não são deduzidos dos custos prováveis cobertos por seguros ou indenizações.
21. Provisão para perdas com processos judiciais: a. Riscos provisionados: Com base em uma
análise individual dos processos administrativos e judiciais contra a Companhia, são mantidas provisões
no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$ 1.469 (R$ 2.225 em 2019),
para riscos com perdas trabalhistas (Cíveis R$ 10), consideradas como prováveis, na avaliação dos
seus assessores jurídicos externos.
2020
2019
Natureza: Trabalhista
Saldo em 1º de janeiro
2.225
1.729
Adições
713
1.908
Reversões
(1.469)
(1.412)
Saldo em 31 de dezembro
1.469
2.225
b. Riscos não provisionados: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, existem outros processos em andamento, para os quais, em consonância com as práticas contábeis, não foram constituídas provisões,
já que a probabilidade de perda fora classificada como possível, conforme segue:
Natureza
2020
2019
Cível
891
Trabalhista
1.038
360
1.929
360
c. Depósitos judiciais: Em relação às ações anteriormente mencionadas, a Companhia possui depósitos judiciais no montante de R$ 453 em 31 de dezembro de 2020 (R$ 786 em 2019). 22. Patrimônio
líquido: a. Capital social: Em 29 de maio de 2020, a ERO Gold Corporation adquiriu 1.956.913.440
ações das respectivas Companhias: Mineração Caraíba 96,63% e ERO Coper Corporation 0,94%,
obtendo o controle da Companhia NX Gold com 97,57% do capital social. Em 31 de dezembro de 2020
e 2019 o capital subscrito e integralizado era de R$ 171.062 composto por 2.005.715.350 ações nominativas, sem valor nominal, conforme demonstrado abaixo:
2020
2019
Quantidade de ações
Quantidade de ações
ordinárias
%
ordinárias
%
Tugalla B.V.
19.091.750
0,95
19.091.750
0,95
Branford Participações
19.091.750
0,95
19.091.750
0,95
Ero Copper Corporation
18.759.720
0,94
Mineração Caraíba S.A.
1.938.153.720 96,63
Ero Gold Corporation
1.956.913.440 97,57
Outros
10.618.410
0,53
10.618.410
0,53
2.005.715.350
100
2.005.715.350
100

b. Reservas de lucro: Reserva Legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do Artigo 193 da lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Incentivos fiscais: Em
11 de dezembro de 2015 a Companhia obteve da SUDAM a prorrogação da redução de 75% na alíquota
do imposto de renda relativa aos exercícios de 2013 a 2022, para a produção de ouro e prata. Esse incentivo fiscal é reconhecido em conta específica no resultado, e após o encerramento do exercício, o incentivo é destinado à constituição de reserva de incentivos fiscais, conforme previsto na legislação societária.
Durante o exercício de 2020 o montante do incentivo fiscal foi de R$ 35.904 (R$ 9.079 em 2019), conforme
demonstrado abaixo:
Exercícios
Acumulado de anos anteriores
18.999
2019
9.079
35.904
2020
63.982
A partir do momento que a Companhia voltar a apresentar resultados positivos com a consequente
distribuição de lucros, esta deverá excluir da base de cálculo do dividendo obrigatório a ser distribuído
a parcela de incentivo fiscal acumulado utilizado para fins de compensação de prejuízos, confome lei nº
12.973/2014. Reserva de expansão: É destinada à aplicação em investimentos previstos no orçamento
de capital para novos projetos relacionados a novas minas, conforme proposta no orçamento previamente aprovado pelo controlador.
Exercícios
Acumulado de anos anteriores
2.130
2019
3.463
83.839
2020
89.432
c. Dividendos: O Estatuto Social da Companhia prevê um dividendo mínimo obrigatório de 25% calculado sobre o lucro líquido anual ajustado de acordo com a Legislação Societária. Em 31 de dezembro de
2020 os dividendos foram calculados conforme segue:
2020
2019
Lucro líquido do exercício
155.462
195.839
Lucros/(Prejuízo) acumulados períodos anteriores
(181.894)
Resultado do período
155.462
13.945
(-) Reserva legal (5%)
(7.773)
(697)
(-) Incentivo IR red. 75%
(35.904)
(8.632)
Base de cálculo para cálculo dos dividendos
111.785
4.616
Dividendos propostos (25%)
27.946
1.154
23. Receita operacional líquida
2020
2019
Venda de ouro e prata
330.670
154.771
(-) Impostos sobre vendas
(4.960)
(2.321)
Total de receita operacional líquida
325.710
152.450
A variação da receita em 2020 ocorreu pelo aumento significativo no preço do ouro e do câmbio. A
produção também ficou acima em 17% quando comparado com o ano de 2019. 24. Custo e despesas
operacionais
Custo das vendas
2020
2019
Materiais
(19.549)
(15.475)
Pessoal
(28.166)
(28.049)
Depreciação, amortização e exaustão
(28.541)
(11.302)
Serviços de terceios
(30.366)
(22.451)
Outros custos
(12.021)
(18.061)
(118.643)
(95.338)
Despesas de vendas
2020
2019
Transporte
(2.152)
(2.152)
Despesas gerais e administrativas
2020
2019
Materiais
(118)
(95)
Pessoal
(4.226)
(4.172)
Serviços de terceiros
(4.630)
(3.856)
Outas despesas
(605)
(484)
(9.579)
(8.607)
Total de custos e despesas operacionais
2020
2019
Materiais
(19.667)
(15.570)
Pessoal
(32.392)
(32.221)
Depreciação e amortização (a)
(28.541)
(11.302)
Serviços de terceiros
(34.996)
(26.307)
Transporte (b)
(2.152)
Outros custos e despesas
(12.626)
(18.545)
(130.374)
(103.945)
(a) Reversão total do impairment ocorrido em 2019 elevou o custo de depreciação/exaustão em 2020,
conforme explicado na nota explicativa 14 (a) Reversão do impairment. (b) Em 2020 houve a mudança
de cliente e a companhia passou a ser responsável pela despesa com frete. Em 2019 o frete era por
conta do cliente.
2020
2019
25. Outras receitas e despesas
Venda de sucata
19
348
Reversão do valor recuperável sobre os ativos (a)
153.893
Reversão de processos judiciais
1.434
1.099
Reversão de perdas de materiais
123
7
Outras receitas operacionais (c)
7.406
6.540
Outras receitas
8.982
161.887
Provisão para perdas em processos judiciais
(678)
(1.595)
Perda com processos judiciais
(1.611)
(840)
Perda na Venda Itens de Imobilizado
(743)
(374)
Perda na baixa de inventário do imobilizado (b)
(2.485)
Provisão para perdas materiais
(81)
(691)
Despesa Tributária
(71)
(12)
Gastos relacionados com a COVID-19
(2.760)
Outras despesas Operacionais
(1.846)
(220)
Outras despesas
(10.275)
(3.732)
Outras receitas e despesas
1.293
158.155
(a) Este ganho está relacionado à reversão do impairment de ativos em NX Gold, conforme explicado
na nota explicativa 14. (b) Esta despesa refere-se as baixas dos imobilizados registrados em dezembro
após laudo emitido pela empresa contratada. (c) O grupo de recuperação de despesa é formado pelas
seguintes naturezas:
Abertura do grupo outras receitas operacionais
2020
2019
Créditos PIS/ Cofins (i)
6.873
4.539
Créditos INSS
274
Outros
533
1.727
Total
7.406
6.540
(i) A Companhia procedeu com o levantamento de créditos extemporâneos de PIS/COFINS períodos
2016 a 2020 referentes a contratação de serviços relacionados a atividade fim da Companhia, conforme
explicado na nota explicativa 11.a.
2020
2019
26. Receitas e despesas financeiras
Lucros de investimentos financeiros
606
77
Variação cambial na importação e outros
81
10
Receita de hedge cambial
11.071
191
Outras receitas
132
517
Total das receitas financeiras
11.890
795
Juros sobre empréstimos e financiamentos
(976)
(210)
Despesas de hedge cambial
(24.253)
(497)
Variação cambial sobre importação e outros itens
(148)
(5)
Variação monetária ARO
(1.368)
(4.015)
Comissão conta garantida
(1.021)
(177)
Despesas com juros sobre arrendamento
(460)
(494)
Outras despesas
(322)
(521)
Total das despesas financeiras
(28.548)
(5.919)
Despesas financeiras líquidas
(16.658)
(5.124)
O resultado com instrumentos financeiros derivativos demonstra todas as operações dessa natureza
realizadas durante o exercício, incluindo ajustes de marcação a mercado (MTM) de operações não liquidadas. 27. Transações com partes relacionadas: A Companhia considera como partes relacionadas
os acionistas, empresas relacionadas, diretores e administradores e suas famílias. a. Transações e
saldos: Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia não possuía saldos em aberto na data-base das demonstrações financeiras. Em 2019 havia saldo proveniente, basicamente, de transações com a empresa
ligada Mineração Caraíba S.A., conforme segue:
Ativo não circulante
2020
2019
Contas a receber com MINERAÇÃO CARAÍBA S.A. (a)
7.572
(a) Refere-se ao saldo a receber de empréstimos concedidos à coligada MINERAÇÃO CARAÍBA S.A.
para giro do capital circulante.
a. Remuneração dos administradores: Não houve remuneração para conselheiros e diretores durante
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. A remuneração, bem como outros benefícios
concedidos, é paga pela coligada Mineração Caraíba S.A., uma vez que a administração é comum a ambas as Companhias. 28. Imposto de renda e contribuição social: a. Despesa de imposto de renda:
Composição da despesa de imposto de renda e contribuição social no exercício.
2020
2019
IR e CS Corrente
(23.495)
(7.867)
IR e CS Diferidos
1.572
2.170
(21.923)
(5.697)
2020
2019
b. Concilição da taxa efetiva
Resultado antes de impostos
177.385
201.536
Alíquota fiscal combinada
34%
34%
Imposto calculado pela alíquota fiscal combinada
(60.311)
(68.522)
Adições permanentes
2020
2019
Eventos
(94)
(74)
Brindes e doações
(51)
(25)
Multas e taxas
(29)
(4)
Outras adições
(3)
(177)
(103)
Exclusões permanentes
Incentivos fiscais
39.490
11.884
(925)
51.044
IR diferido constituído de anos anteriores
Despesa com imposto de renda e contribuição social
(21.923)
(5.697)
Alíquota efetiva
12%
3%
c. Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as
diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição
social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que for provável que o lucro futuro
tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base
em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários
econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. A Companhia possui o benefício SUDAM
que reduz o percentual do imposto de renda em 75%. Assim, para determinação dos tributos diferidos,
a alíquota do IRPJ passa a ser de 6,25%. (i) Composição de imposto de renda e contribuição social
diferidos: Os valores de compensação são os seguintes:
2020
2019
Ativo de imposto diferido
7.256
2.927
Passivo de imposto diferido
(3.514)
(757)
Imposto diferido, líquido
3.742
2.170
Os saldos de ativos e passivos diferidos apresentam-se como segue: Como a base tributável do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido decorre não apenas do lucro que pode ser gerado,
mas também da existência de receitas não tributáveis, despesas não dedutíveis, incentivos fiscais e

Aos Administradores e Diretores da NX GOLD S.A. Jaguarari - BA. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da NX GOLD S.A. (Companhia) que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da NX GOLD S.A.
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB). 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”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais
de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e pelos

controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de
a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior

outras variáveis, não existe uma correlação imediata entre o lucro líquido da Companhia e o resultado
de imposto de renda e contribuição social. Portanto, a expectativa da utilização dos créditos fiscais não
deve ser tomada como único indicativo de resultados futuros da Empresa.
2020
2019
Ativo
Provisão bônus
842
926
Depr. Bens arrendados
1.896
860
ARO Correção Monetária
1.043
835
3.475
306
Demais diferenças temporárias
7.256
2.927
Passivo
Diferença temporária receita variação Cambial competência
(1.731)
(30)
(1.783)
(727)
Pagamento arrendamento Mercantil IRFS 16
(3.514)
(757)
3.742
2.170
Imposto de renda e contribuição social diferido ativo, líquido
(ii) Movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos
A movimentação no resultado dos impostos diferidos é a seguinte:
2020
2019
Com efeitos no resultado
Provisão bônus
(84)
926
Depr. Bens arrendados
1.035
860
ARO Correção Monetária
208
835
Diferença temporária Receita Variação Cambial Competência
(1.729)
(2)
Pagamento Parcela arrendamento Mercantil
(1.056)
(726)
3.198
277
Demais diferenças temporárias
(1.572)
2.170
Total dos efeitos no resultado
d. Incertezas tributárias: A administração avaliou os principais tratamentos fiscais adotados pela Companhia nos períodos em aberto sujeitos a questionamento pelas autoridades tributárias e concluiu que
não há impacto significativo a ser registrado nas demonstrações financeiras. 29. Lucro por ação: O
cálculo do resultado básico/diluído por ação foi baseado no lucro líquido do exercício alocado aos acionistas ordinários, como segue:
2020
2019
Lucro líquido
155.462
195.839
Número de ações ordinárias (Nota Explicativa 22)
2.005.715.350
2.005.715.350
Lucro básico por ação (R$)
0,078
0,098
30. Instrumentos financeiros: Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros foram determinados com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas
para cada situação. Entretanto, algum julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado
para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas
aqui apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes informações de mercado e/ou metodologias de avaliação
poderá ter um efeito relevante no montante do valor de mercado. a. Classificação dos instrumentos
financeiros: As transações financeiras existentes envolvem ativos e passivos usuais e pertinentes à
sua atividade econômica, particularmente aplicações financeiras com vencimentos de curto prazo, empréstimos e financiamentos. Essas transações são apresentadas no balanço patrimonial, acrescidas das
respectivas apropriações de receitas e despesas que, tendo em vista a natureza das transações e os
seus períodos de vencimento, se aproximam dos valores justos, conforme segue:
Valor contábil
Valor justo
Medição
2020
2019
2020
2019
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Custo amortizado 104.148
23 104.148
23
Contas a receber de clientes
Custo amortizado 12.303
120 12.303
120
11
693
11
693
Investimentos
Valor Justo por meio do Resultado
116.462
836 116.462
836
Total dos ativos financeiros
Passivos Financeiros
Fornecedores
Custo amortizado 12.976 13.291 12.976 13.291
Empréstimos e financiamentos
Custo amortizado
- 2.701
- 2.701
Instrumentos financeiros derivativos
Custo amortizado 4.356
- 4.356
17.332 15.992 17.332 15.992
Total dos passivos financeiros
Valor contábil versus valor justo: Todas as operações envolvendo ativos e passivos de instrumentos
financeiros, que não sejam instrumentos financeiros derivativos, a administração considera o valor justo
como equivalente do valor contábil. Os valores justos dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos são determinados usando técnicas de avaliação. A Companhia utiliza seu próprio julgamento para escolher entre os diversos métodos. As premissas são baseadas nas condições de
mercado (Nível II), no final do ano. b. Gestão de riscos financeiros: (i) Instrumentos financeiros não
derivativos: A Companhia está exposta aos seguintes riscos decorrentes de instrumentos financeiros:
• Risco de crédito; • Risco de liquidez; e • Risco de mercado. Nos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020 e 2019, não houve alteração na política de gestão de riscos financeiros. Risco de crédito:
Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas de um cliente ou contraparte em um
instrumento financeiro decorrentes do descumprimento de suas obrigações contratuais. A Companhia
busca minimizar o risco de crédito de seus clientes com base em contratos de longo prazo com preços e
prazos de pagamento preparados de comum acordo entre as partes. Ademais, a empresa tem contatos
com outros clientes em potencial que podem comprar sua produção. O mercado de ouro é um mercado
de alta liquidez, e a Companhia tem muitas opções para vender sua produção. Em 31 de dezembro de
2020, a Companhia possui 5% da última venda em aberto no contas a receber para pagamento, com
vencimento em janeiro de 2021. Atualmente, o prazo de recebimento de seu cliente, COIMPA Industrial
Ltda., é como segue:
Prazo de Recebimento – COIMPA
95%
Até 24 horas após recebimento do embarque na planta da COIMPA
5%
Dois dias após obtenção dos resultados das análises conforme previsto em contrato
No que se refere às aplicações financeiras, a Companhia busca aplicar seu caixa na melhor combinação das melhores taxas e em instituições financeiras financeiramente sólidas, reconhecidas por suas
classificações de crédito. Caixa e equivalentes de caixa: Eles são mantidos com bancos e instituições
financeiras que possuem classificação entre BBB- e AAA, com base na classificação das principais
agências de classificação. Os valores contábeis dos ativos financeiros abaixo representam a exposição
máxima do crédito na data do balanço:
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
104.148
23
Contas a receber de clientes
12.303
120
11
693
Investimentos
116.462
836
Total
Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco associado às dificuldades que a Companhia poderá
encontrar para cumprir com as obrigações associadas aos seus passivos financeiros que são liquidados
com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração
de liquidez é de garantir, o máximo possível, que tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações em seus vencimentos, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou
com risco de prejudicar a operação normal da Companhia.
Fluxos de caixa
contratuais
Total de
Fluxos de Caixa
Mais
Saldo
Contratuais
1-12
1-2
2-5
de 5
Contábil
(Esperados)
meses anos
anos
anos
31 de dezembro de 2020
Passivos financeiros não derivados
12.976
12.976
12.976
Fornecedores
12.976
12.976
12.976
Fluxos de caixa
Total de
contratuais
Fluxos de Caixa
Mais
Saldo
Contratuais
1-12
1-2
2-5
de 5
31 de dezembro de 2019
Contábil
(Esperados)
meses anos
anos
anos
Passivos financeiros não derivados
Empréstimos e financiamentos
2.701
2.836
2.836
Fornecedores
13.291
13.291
13.291
15.992
16.127
16.127
Riscos de mercado: Risco de mercado é o risco de que mudanças nos preços de mercado - tais
como taxas de câmbio, taxas de juros e preços de commodities - afetem os lucros da Companhia ou o
valor de seus instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar
e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, otimizando o retorno.
A Companhia utiliza derivativos para gerenciar riscos de mercado. Todas essas operações são conduzidas dentro das diretrizes estabelecidas pela Administração. Risco de variação cambial: Como parte
de sua atividade a Companhia incorre em riscos cambiais relacionados à venda de seus produtos que
são cotados em dólares nortes-americanos e ao ajuste das operações de empréstimos e financiamentos que também são indexados à variação cambial. Com o objetivo de minimizar os descasamentos
de moedas, a Companhia monitora suas projeções de fluxo de caixa considerando as expectativas
de vendas futuras indexadas à variação do dólar norte-americano em relação à necessidade de caixa
para liquidar os financiamentos existentes. Análise de sensibilidade: Em 31 de dezembro de 2020, a
empresa possui somente estoque de ouro no montande de R$ 5.523 que tem sua precificação atrelada
ao dólar americano. A administração considera que variações possíveis e prováveis de 10% a 20%,
respectivamente na taxa cambial, não representa alterações significativas nos resultados e patrimônio
líquido da Companhia. Risco de taxa de juro: A Companhia não possui operações pós-fixadas atreladas à variação do CDI sobre os financiamentos e as operações de swap em 31 de dezembro de 2020.
A Administração adota uma política de garantir que parte de sua exposição a mudanças na taxa de
juros sobre empréstimos seja reduzida a partir da composição de outras fontes de captação com taxas
pré-fixadas. Na data das demonstrações financeiras, os instrumentos financeiros da Companhia foram
pagos por seus próprios juros, como segue:
2020
2019
Passivos financeiros expostos à taxa de juros
Prefixado
2.701
2.701
A exposição da Empresa ao Risco CDI em 31 de dezembro de 2019 era equivalente a 64,66% de seu
endividamento total. Considerando que não há valores de exposição ao CDI atualmente no balanço, o
risco de taxa de juro é 0%. (ii) Instrumentos financeiros derivativos: As operações de derivativos
têm como objetivo proteger-se contra as variações nos preços das commodities, moedas estrangeiras e
taxas de juros. Todos os instrumentos financeiros derivativos foram designados como hedge econômico,
ou seja, sem aplicação de hedge contábil. Em 31 de dezembro de 2020, não foram contratadas operações de hedge de risco de commodities, utilizando operações de swap como hedge de riscos cambiais e
de juros. Valorização de mercado de instrumentos financeiros derivativos: A Companhia manteve operações de NDF utilizadas como hedge de risco cambial vinculado ao dólar atrelado ao preço de venda. A
metodologia de marcação a mercado envolve parâmetros totalmente verificáveis retirados dos mercados
futuros da BM&F. 31. Seguro: A Companhia possui cobertura de seguros, através de apólice com
diferentes cláusulas de cobertura para diferentes riscos, bem como apólice de seguro separada para
equipamentos, que oferece cobertura para perda ou reparo dos equipamentos. Os contratos de seguro
são realizados pela sua controladora e englobam os seguros da Companhia. Em 31 de dezembro de
2020, os principais ativos, passivos e outros riscos cobertos por seguros e os valores são os seguintes:
Valor segurado(Em reais)
2020
2019
Riscos Nomeados - Matriz, Oxidado e Surubim
R$ 600.000
R$ 600.000
Responsabilidade civil dos administradores (D&O)
R$ 20.000
R$ 20.000
Responsabilidade Civil Geral
R$ 20.000
R$ 100.768
Responsabilidade Civil Geral - 1º e 2º Risco
R$ 97.200
Eduardo De Come
Diretor Executivo Financeiro

Wagner Oliveira Pinheiro
Contador CRC RJ 111105/O-5
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SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS
NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Av. Calógeras, 15 – Grupo 805 - Centro Rio de Janeiro - RJ
AVISO
Comunicamos, em cumprimento à Legislação vigente e ao Estatuto Social deste Sindicato, o registro, em 05/7/2021, da seguinte chapa como
concorrente à eleição a que se refere ao Edital publicado, no dia 28 de
junho de 2021, no Jornal “MONITOR MERCANTIL”. Diretoria: PresidenteCarlos Eduardo de Sá Baptista; Vice-Presidente - Amílcar Debone; Tesoureiro- Carlos Fernando Souza Coutinho. Diretores: Attilio Consonni
Filho e Aline de Freitas Santos da Costa. Conselho Fiscal: EfetivosGeraldo Luis Souza Coutinho; Leonel Umpierre de Mello Serra e Wilson
Rosa Cordeiro: Suplentes- Heloísa Helena Espíndola Rodrigues e Jorge
Gomes Do Couto. Delegados representantes junto à FIRJAN: Efetivos Carlos Eduardo de Sá Baptista e Amílcar Debone. Suplentes- Carlos
Fernando Souza Coutinho e Attillio Consonni Filho. De acordo com o
art.8º do Regulamento Eleitoral desta entidade o prazo para impugnação
de candidaturas é de 5 (cinco) dias a contar da publicação deste aviso.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.
Carlos Eduardo de Sá Baptista - Presidente.

Clube de Investimento CESPINVEST
CNPJ nº 01.685.157/0001-60
Comunicado da Administradora e da Gestora
A CM Capital Markets DTVM Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 02.671.743/0001-19, e a CM Capital Markets Asset Management Ltda.,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.622.448/0001-72, ambas com sede na Rua
Gomes de Carvalho, n° 1.195, 4º andar, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, vêm, por meio do presente COMUNICADO, em atenção ao
previsto na alínea III, do item 9.1 e item 9.1.1, do Capítulo IX do Regulamento de Clubes de Investimento BM&FBovespa, formalizar aos investidores,
cotistas do Clube de Investimento Cespinvest (“Clube”), sua decisão de
renunciar aos serviços de Administração Fiduciária e Gestão de Carteira,
respectivamente, do Clube, com o que os investidores do Clube deverão
eleger novos administrador e gestor, sob pena de liquidação do Clube, conforme determina a regulamentação aplicável. Atenciosamente, CM Capital
Markets DTVM Ltda.; CM Capital Markets Asset Management

do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
a não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com 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.
Salvador, 11 de junho de 2021. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/F-7; Douglas Lobosco Morette - Contador CRC SP-250829/O-0.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados para a
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL
CREDICASA, registrada sob a matricula 281355 no RCPJ/RJ e inscrita no
CNPJ sob o nº. 37.289.614/0001-45, que será realizada na cidade do Rio de
Janeiro, em 30 de julho de 2021, em sua sede na Rua André Rocha, 750, sala
216, Taquara – Rio de Janeiro, em primeira convocação, havendo quórum ou
às 17:00h, em segunda convocação, com presença mínima de 2/3 e em
terceira convocação às 18:00h com qualquer número de pessoas presentes,
para o fim de deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 - Criação do nome Fantasia e/ou troca de razão social, 2 – Troca de endereço, 3 – Assuntos Gerais.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados para a
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E
POUPANÇA, VEICULAR CARBENS, registrada sob a matricula 281354
no RCPJ/RJ e inscrita no CNPJ sob o nº. 37.289.602/0001-10, que será
realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 30 de julho de 2021, em sua
sede na Rua André Rocha, 750, sala 216, Taquara – Rio de Janeiro, em
primeira convocação, havendo quórum ou às 17:00h, em segunda convocação, com presença mínima de 2/3 e em terceira convocação às
18:00h com qualquer número de pessoas presentes, para o fim de
deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 - Criação do nome Fantasia e/ou
troca de razão social, 2 – Troca de endereço, 3 – Assuntos Gerais.
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Três perguntas: IPOs de 2021, avaliação e perspectivas
Por Jorge Priori

S

omente no ano de
2021, já foram realizados 21 IPOs (Initial Public Offering, Oferta
Pública Inicial) na B3, sendo que 12 deles apenas em
fevereiro. Neste momento,
a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) possui 28
processos em análise, sendo
que 27 foram ingressados
neste ano. Contudo, isso
não quer dizer que todos
os processos vão se tornar
um IPO. Em 2021, nós já
tivemos 40 desistências e 4
indeferimentos.
Conversamos com Bruno Komura, estrategista de
renda variável da Ouro Preto Investimentos, sobre os
IPOs de 2021, os destaques
positivos e negativos e as
perspectivas para o segundo
semestre.
Como você avalia os
IPOs que ocorreram no
1º semestre de 2021?
O mercado esteve bastante receptivo para os IPOs.
Tivemos um número bastante alto de ofertas, apesar
do número significativo de
postergações e cancelamentos. O volume captado foi
bastante saudável, mostrando
que o mercado tem espaço
e consegue absorver novos
IPOs. Essa tendência deve
continuar, pois nós temos
um mercado ainda bastante
aquecido com o Ibovespa
próximo às máximas.

Por mais que tenhamos
engatado num ciclo de alta
da Selic, ela deve se estabilizar num patamar bem
mais baixo do que vimos no
passado. É factível termos
uma Selic estável, perto de
7%, 8% ao ano, podendo
diminuir para 5% no longo
prazo. Isso vai fazer com
que o mercado acionário
continue atrativo para os investidores, principalmente
os de varejo.
No geral, os IPOs do
primeiro semestre foram
muito bons, mas nem todos
tiveram performances positivas e conseguiram bater
o Ibovespa. Se considerarmos todo o semestre, a
performance não agradou
quem se posicionou até
abril. Em maio e junho, essas ações se recuperaram e
até superaram o Ibovespa.
Nós vimos um movimento
de investidores procurando
ativos mais arriscados, principalmente nos mercados
emergentes, entrando diretamente na bolsa e gerando
uma recuperação bastante
expressiva desse tipo de ativo como small caps e IPOs.
Considerando os IPOs
do primeiro semestre,
quais empresas se destacaram e quais não se
saíram tão bem após a
abertura de capital?
Por mais que seja um
IPO, o setor da empresa faz
bastante diferença, gerando
impacto na performance.

Aumento da produção
de petróleo faz preço cair

A

semana
começou
com os preços do
petróleo despencando no mercado futuro, com
Brent negociado a US$ 71,45
por barril nesta segunda, desvalorização de mais de 2% e
o menor valor desde o início
de junho. A queda reflete
como o mercado recebeu a
decisão de aumento da produção do petróleo tomada
pela Organização dos Países
Exportadores de Petróleo
(Opep) e seus aliados, liderados pela Rússia, que chegaram a um consenso no
domingo (18) de aumentar a
produção a partir de agosto
para tentar reduzir o impacto
da alta do preço do produto
em um momento em que o
mundo tenta se recuperar da
pandemia de Covid-19.
A previsão é de aumento de 400 mil barris a mais
por dia até o final de 2022,
conforme comunicado do
grupo conhecido como
Opep+. Lembrando que a
disputa recente entre os países causou turbulência no
valor do petróleo. Relatório divulgado pela Opep na
semana passada citou que a
demanda por óleo continua
com crescimento esperado

de 6 milhões de barris por
dia na média de 2021. Para 2022, prevê crescimento
adicional de 3,3 milhões de
barris por dia, para 99,86
milhões de barris diários.
Entre os assuntos analisados nesta segunda-feira
por Jansen Costa, sócio da
Fatorial Investimentos, é a
reunião da OPEP. “A gente
vê desmonte de operações
que vemos claramente no
preço do dólar hoje subindo 2,5% frente ao real, moeda que mais desvaloriza
hoje”, comentou o analista.
Sobre a decisão da Opep
e seus aliados, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP),
Deyvid Bacelar, fez alguns
comentários nesta segundafeira: “O aumento de produção da OPEP+ aparentemente poderia dar um alívio
nos reajustes dos combustíveis e do gás de cozinha
pelo lado do preço internacional do petróleo, mas não
resolve a questão do dólar,
que continua com pressão
de alta pela desconfiança
política e econômica sobre
o governo federal. Logo, o
problema não estará resolvido”.

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA.
CNPJ 15.826.055/0001-22 - NIRE 33.300.303.367
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam convocados os Senhores acionistas da APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA, (“Companhia”) para se reunirem no dia 27 de julho
de 2021, às 10:00 horas, na Av. Almirante Barroso, 91 - Sala 1008, Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre
a destinação do resultado do referido exercício; e (iii) deliberar sobre a composição
e remuneração da administração da Companhia. Informações Gerais: Poderão tomar parte na Assembleia Geral as pessoas que comprovarem a sua condição de
acionistas, mediante prova de titularidade das ações. Os instrumentos de mandato
com poderes especiais para representação na Assembléia a que se refere este
Edital deverão ser depositados na sede da Companhia, no endereço acima indicado, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da
referida Assembléia Geral. Rio de Janeiro, 16 de julho de 2021. PEDRO LANNA
RIBEIRO - DIRETOR; NYEDJA NARA CUNHA REGO LANNA - DIRETORA.

Nós vimos setores que
não tiveram uma boa performance, pois ainda estão
sofrendo por causa da pandemia. Por outro lado, os
setores que mostraram um
pouco mais de resiliência
acabaram se beneficiando
da pandemia, apresentando
uma performance bem superior.
Destaques positivos:
Vamos (VAMO3), Consumo Cíclico/Aluguel de
carros – A Vamos é a empresa de locação de caminhões do Grupo JSL. Ela
está num setor bastante
fragmentado, com um espaço enorme para crescimento. A empresa tem utilizado
os recursos do IPO para
fazer aquisições visando a
consolidação de mercado e
complementação do portfólio.
Intelbrás (INTB3), Tecnologia da Informação/
Computadores e Equipamentos – Por mais que a
Intelbrás seja relacionada à
tecnologia, ela está muito
mais ligada a hardware,
como itens de segurança e
telefones. A Intelbrás tem
se beneficiado bastante
pelo fato das pessoas estarem mais em casa e mais
preocupadas com o que há
dentro dela.
Petrorecôncavo
(RECV3), Petróleo, Gás
e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição – Trata-se de um
caso bastante parecido com

as petroleiras que abriram o
capital recentemente, como
a 3R e a Petro Rio. Elas focam em postos maduros,
que ainda tem bastante valor e potencial, e que geralmente não estão no foco da
Petrobras. Acredito que seja
um bom papel que acabou
se aproveitando da valorização do petróleo desde o ano
passado.
GPS (GGPS3), Bens Industriais/Serviços Diversos
– A empresa presta serviços
de facilities, segurança,
logística, engenharia de utilidades, serviços industriais,
alimentação e serviços de
infraestrutura. A GPS tem
potencial para consolidar
mercado.
Destaque negativos:
Espaçolaser (ESPA3),
Consumo Cíclico/Produtos Diversos – A empresa
possui lojas em shoppings
e ruas e pertence a um
setor que sofreu bastante
com a pandemia, mas que
tende a melhorar com
a retomada da atividade
econômica.
Cruzeiro do Sul (CSED3),
Consumo Cíclico/Serviços
Educacionais – O setor de
educação superior ainda
vem sofrendo, por mais que
tenha apresentado um bom
desenvolvimento do EAD
Trata-se de um bom case
para a reabertura.
Mobly (MBLY3) e Westwing (WEST3), Tecnologia da Informação/Programas e Serviços – O setor

JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação,
extraídos dos autos da Ação SUMÁRIA,
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL em face de
EUGÊNIO PACELLI MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA,
processo nº 0166736-49.2013.8.19.0001, na forma abaixo:
A Dra. MARIANA MAZZA VACCARI MANFRENATTI BRAGA, Juíza
da Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias,
a todos os interessados especialmente a EUGÊNIO PACELLI
MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA e BANCO CÉDULA S/A , que
em 28/7/21, às 13:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II
do CPC, não havendo licitantes no dia 30/7/21, no mesmo local
e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do
NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI, matrícula nº 80.801, Av.
Nossa Senhora de Copacabana nº 959 Loja M – Copacabana RJ, avaliado as fls. 296/297 em 02/12/19, por R$ 48.000,00.
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra,
no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art.
892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local
de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr.
Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889
inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 21/6/21.
Eu, Tarcisio de Albuquerque Rocha, Chefe de Serventia, o fiz
digitar e subscrevo. (ass) Dr. MARIANA MAZZA VACCARI
MANFRENATTI BRAGA, Juíza de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPERATIVA DE ARTISTAS
AUTONOMOS LTDA – CONVOCAÇÃO DE AGE – ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA E DE INICIO DA LIQUIDAÇÃO DA COOPERATIVA –
A Coordenadora da Comissão Administrativa da COOPERATIVA DE
ARTISTAS AUTONOMOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE
33.4.0004306-5 e inscrita no CNPJ sob o nº. de registro 05.506.481/
0001-25, Sra. Helena Stewart, no exercício das suas atribuições,
convoca os sócios cooperados para participarem da AGE – Assembleia
Geral Extraordinária e de Inicio da Liquidação da Cooperativa a ser
realizada no dia 30 de julho de 2021, nas dependências do prédio onde
a cooperativa está estabelecida, em suas áreas comuns, a fim de dar
maior segurança e possibilitar a participação dos sócios, mantendo a
distância mínima exigida entre eles, seguindo os protocolos definidos
pelos Órgãos Sanitários e de Saúde, como prevenção contra a Pandemia
– COVID-19. Para tanto, a AGO será realizada na Rua Almirante
Alexandrino, 1494, Apto. S-101, Santa Tereza, Rio de Janeiro – RJ, CEP:
20241-263, em primeira convocação as 17:00 h com a presença mínima
de 2/3 (dois terços) dos sócios cooperados; em segunda convocação as
18:00 h com a presença mínima de metade mais um dos sócios cooperados
e em terceira e última convocação as 19:00 h com a presença mínima de
50 (cinquenta) sócios cooperados ou 20% do total do quadro social,
prevalecendo o menor número entre as duas alternativas. Na data da
presente convocação a cooperativa tem no total do seu quadro
social 7 (sete) sócios cooperados. Conforme disposto no Art. 43-A
da Lei 5764/1971, os associados poderão participar e votar a distância
na Assembleia, caso necessário, nos termos do disposto na
regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e
Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia (Incluído pela Medida Provisória
nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). A Ordem do Dia da AGE é a seguinte:
1) Apresentação da Prestação de Contas relativa ao período de inatividade
de 2009 a 2020 para Deliberação da Assembleia conforme itens a seguir:
a) Apresentação do Relatório de Gestão da Comissão Administrativa; b)
Apresentação do Balanço Geral do período de inatividade; c)
Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal. 2) Deliberação da
Assembleia sobre a Prestação de Contas relativa do período de inatividade
de 2009 a 2020; 3) Proposta para deliberação da Assembleia de início do
processo de Dissolução Voluntária da sociedade cooperativa conforme
Capitulo XI; Artigo 63 da Lei 5764/1971 e itens a seguir: a) Proposta do
Início do processo de liquidação da cooperativa; b) Eleição do Presidente
Liquidante (Art. 65; Lei 5764/1971); c) Eleição do Conselho Fiscal Liquidante
composto de 3 (três) membros efetivos (Art. 65; Lei 5764/1971). 5) Demais
assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 20 de julho de 2021.
Helena Stewart – Coordenadora da Comissão Administrativa

de tecnologia não foi tão
bem. Depois do “boom”
do ano passado e começo
deste ano, houve uma correção nos preços das ações.
A Westwing e a Mobly, que
são plataformas para o varejo, acabaram sofrendo um
pouco pela percepção de
correção do setor de tecnologia.
Oceanpact
(OPCT3),
Petróleo, Gás e Biocombustíveis/Equipamentos e
Serviços – A empresa não
mostrou resultados à altura
das expectativas do mercado e acabou frustrando. A
Oceanpact presta serviços
para o setor de óleo e gás,
principalmente no segmento de extração na parte relacionada a plataformas.
Quais são os IPOs
mais promissores para o
2º semestre de 2021?
Eu acredito que ainda
teremos muitos IPOs, apesar das muitas interrupções
que tivemos e da conjuntura bastante incerta. Nós
temos o ruído político, que
está cada vez mais forte.
Vamos ver muitas medidas voltadas às eleições do
próximo ano. Podemos ter
preocupações com relação
ao orçamento e a adesão da
agenda liberal, e, provavelmente, não vamos ver reformas estruturais. O meio
político evita discutir temas
difíceis e sem consenso em
ano pré-eleitoral e eleitoral.
Com relação ao cenário

exterior, o mercado está
considerando que o tapering (redução gradativa de
medidas
extraordinárias
expansionistas de política
monetária) deve ser iniciado
no final deste ano. Isso pode
ser ruim, pois tira recursos
de emergentes e reduz a
alocação em ativos de risco,
o que pode ser um perigo
para os IPOs. Mesmo assim, até o final deste ano,
eu acredito que teremos um
cenário bastante positivo
por causa da vacinação e da
retomada econômica.
IPOs que vale a pena
monitorar:
Raízen – Joint venture da
Shell e da Cosan, a Raízen
tem a parte de distribuição
de combustível através
dos postos da Shell, mas
também tem a parte de
agronegócio como a moagem da cana e a conversão
em etanol e açúcar. Trata-se
de uma empresa verticalizada e bem gerida. Com
as conversas de desinvestimento da Petrobras e venda
de refinarias, a Raízen pode
se interessar por algum
desses ativos.
CSN Cimentos – A
CSN está fazendo os IPOs
de várias empresas ligadas
ao grupo com o objetivo
de destravar valor. O mercado de cimento tem bastante potencial por causa
do aquecimento da construção civil, que foi um
setor que sofreu pouco na
pandemia.

LEGIÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER
CNPJ 34.061.028/0001-50
Assembleia Geral. O Conselho Deliberativo da L.F.E.C.C., usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 28 subitem “b” de seu Estatuto, convoca os membros deste Conselho a se reunirem em Assembleia Geral em
instalações do Hospital Mário Kroeff no próximo dia 27 de julho de 2021 (terça-feira), em primeira convocação às 14:00h e, em segunda convocação e com
qualquer número de presentes, às 14:30h, para elegerem em escrutínio secreto a Diretoria da L.F.E.C.C. para o biênio 2021/2023. Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021. Sandra de Barros Vieira - Presidente do Conselho Deliberativo.
Edital de Assembleia Geral Ordinária
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do
Município do Rio de Janeiro, com CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33,
situado na Avenida Presidente Vargas 502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º,
andares, Centro, Rio de janeiro, por seu Presidente abaixo assinado,
nos termos de seu Estatuto, CONVOCA todos os seus associados na
base territorial deste sindicato, para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária no dia 27 de julho de 2021, às 18h em primeira convocação e
às 18h30min em segunda e última convocação, que se realizará de
forma remota/virtual,na forma disposta no site www.bancariosrio.org.br
(página oficial do Sindicato na Internet), onde estarão disponíveis todas
as informações necessárias para discutirem e deliberarem, conforme
art. 34 do Estatuto da Entidade, sobre a seguinte ordem do dia: Eleição
da Comissão de Conduta e Ética do Sindicato.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021
José Ferreira Pinto
Presidente
Clube de Investimentos CESPINVEST
CNPJ nº 01.685.157/0001-60
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
a ser Realizada em 20 de Julho de 2021
Ficam convocados os senhores cotistas do Clube de Investimentos Cespinvest, inscrito no o CNPJ/MF sob o nº 01.685.157/0001-60 (“Clube”),
administrado pela CM Capital Markets DTVM Ltda. (“Administradora”),
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.671.743/0001-19, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, às
onze horas do dia trinta de julho de 2021 (30/07/2021), e, caso seja necessário, na eventualidade de não se atingir o quórum de instalação da primeira
convocação, em segunda convocação, no mesmo dia, às doze horas, em
ambos os casos, no edifício da sede social da Administradora, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1.195, 4º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do
dia: (i) tomar conhecimento da renúncia da administradora fiduciária e da
gestora de carteira do Clube das funções que desempenham no âmbito do
Clube e dos motivos para tal ato; (ii) aprovar a nomeação de um novo administrador para o Clube e, caso tal administrador não exerça cumulativamente as atividades de gestão, de um novo gestor para o Clube; (iii) caso um
novo administrador (ou um novo administrador e um novo gestor, caso o
administrador não exerça cumulativamente as atividades de gestão) seja(m)
nomeado(s) nos termos da deliberação “ii” acima, definir as etapas relativas
à transferência da administração do Clube e proceder com a alteração dos
arts. 17º e 18º do estatuto social do Clube; (iv) caso um novo administrador
(ou um novo administrador e um novo gestor, caso o administrador não
exerça cumulativamente as atividades de gestão) não seja(m) nomeado(s)
nos termos da deliberação “ii” acima, ouvir da Administradora se ela pretende indicar de ofício o seu substituto ou proceder à liquidação e dissolução do Clube, caso em que se definirá a forma de pagamento dos valores
devidos aos cotistas se, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
Assembleia Geral Extraordinária, nenhum outro administrador efetivamente
substitua a Administradora; e (v) no caso de liquidação do Clube, definição
das regras e procedimentos para pagamento integral aos cotistas do Clube,
inclusive, os cotistas que estão com o cadastro desatualizado, em linha com
as regras aplicáveis pelos órgãos reguladores específicos. O cotista poderá
participar da Assembleia Geral Extraordinária pessoalmente ou por meio de
procurador, caso em que a outorga de poderes de representação deverá
ter sido realizada há menos de 1 (um) ano e a correspondente procuração
deverá conter indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa
do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. O cotista deverá comparecer à
Assembleia Geral Extraordinária munido de documento com foto que comprove sua identidade, ao passo que os procuradores deverão apresentar um
documento com foto que comprove sua identidade e uma cópia de um documento do cotista. Para facilitar a organização dos trabalhos da Assembleia
Geral Extraordinária, solicita-se ao cotista que pretenda ser representado
por meio de procurador que deposite a procuração e um documento próprio
na sede da Administradora com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência da Assembleia Geral Extraordinária, aos cuidados de Antonio Silva Júnior. Cópia da documentação poderá ser encaminhada para o
seguinte endereço eletrônico: cespinvest@cmcapital.com.br. Ressalta-se
que os cotistas ou seus procuradores, se for o caso, poderão participar da
Assembleia Geral Extraordinária ainda que não realizem o depósito prévio
acima referido, bastando apresentarem os documentos na abertura da Assembleia Geral Extraordinária. Uma cópia deste edital foi publicado no jornal
Monitor Mercantil, na data de hoje, dia 20 de julho de 2021 e encontra-se
disponível na rede mundial de computadores, no seguinte endereço: https://
cmcapital.com.br/securities-services/cespinvest/. São Paulo, 20 de julho de
2021 - CM Capital Markets DTVM Ltda.

Terça-feira, 20 de julho de 2021 l Monitor Mercantil
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Mais alternativas dos investidores no mercado de capitais
Estudo da CVM propõe flexibilizações regulatórias

N

os últimos anos,
houve
crescimento no número de pequenos investidores
que começaram a investir em valores mobiliários
(ações, fundos de investimento, entre outros). De
acordo com dados da B3,
o número de contas ativas
de pessoas físicas na bolsa
aumentou de 620 mil em
dezembro/2017 para 1,7
milhão em dezembro/2019
(2,7 vezes superior). E em
dezembro de 2020, disparou para 3,2 milhões de investidores.
Esses dados são citados
em um estudo realizado
pela Assessoria de Análise Econômica e Gestão de
Riscos (ASA) da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), e coordenado pelo
analista Karl Pettersson. O
estudo prevê que o crescimento no número de pequenos investidores tende
a continuar nos próximos
anos, influenciado pelas taxas de juros historicamente
baixas, inovações digitais na
área de investimentos e a
ampliação da oferta de produtos e educação financeira
no país. A pesquisa foi realizada pela CVM em setembro de 2020 com investidores. Conforme sumário do
estudo, o trabalho investiga
os requisitos para investimentos em valores mobiliários entre os investidores

de varejo e conta com uma
pesquisa para entender melhor os atributos e as preferências desses investidores.
“O estudo foi realizado em
momento único na economia brasileira, com taxas de
juros mínimas históricas e
com a Covid-19 abalando a
vida dos brasileiros”.
Conforme o levantamento, a caderneta de poupança
ainda se destaca entre as principais aplicações realizadas
pelos pequenos investidores,
impactando, diretamente, o
mercado de capitais no Brasil.
Diante disso, o estudo apresentado nesta segunda-feira
pela ASA/CVM tem como
objetivo principal debater
os potenciais benefícios que
algumas flexibilizações normativas podem trazer para o
mercado de capitais brasileiro, contribuindo ainda mais
para o seu desenvolvimento
no médio e longo prazos, facilitando as captações de diferentes empresas e projetos.
Além de possibilitar a
busca por maiores retornos
entre os investidores, o desenvolvimento do mercado
de capitais também traz impactos positivos nas taxas
de poupanças, decisões de
investimentos, inovações
tecnológicas e taxas de crescimento econômico do país
no longo prazo.
Bruno Luna, chefe da
ASA, ressalta o cenário
único em que esse estudo

Argo III Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 27.847.022/0001-48 - NIRE 35.300.533.488 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária
em 26/03/2021. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 53, Itaim Bibi/SPCEP 04533-013, às 10h30
do dia 26 de março de 2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presença de acionistas representando a totalidade do capital social
da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa. Sr. Rafael Renaux, Secretário. Ordem do dia e Deliberações tomadas: A única
acionista da Companhia decidiu: (i) mediante o recebimento da carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, consignar a renúncia
do atual membro do Conselho de Administração da Companhia Sr. Juan Ricardo Ortega, portador do passaporte colombiano nº PE163695,
residente na Colômbia, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração. (ii) aprovar a eleição do novo membro do Conselho de
Administração da Companhia, para mandato que se estenderá até a assembleia geral de acionistas que examinar as contas do exercício
social findo em 31/12/2021, Sr. Jorge Andrés Tabares Angel, portador do passaporte colombiano nº PE160636, residente na Colômbia,
para o cargo de membro titular do Conselho de Administração. O conselheiro ora eleito (i) declara, sob as penas da lei, que cumpre todos
os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 para a sua investidura como membro do Conselho
de Administração da Companhia; (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do Termo de Posse, o qual será lavrado no
Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e cuja cópia encontra-se anexa à presente ata. Encerramento:
Formalidades Legais. Conselheiro Eleito: Jorge Andrés Tabares Angel. Acionista: Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. São
Paulo, 26/03/2021. JUCESP nº 268.076/21-2 em 10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.490/0001-65 - NIRE 35.300.490.771 - Ata de Assembleia Geral Ordinária em
16/04/2021. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 13h
de 16/04/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presença de 100% dos acionistas representando a totalidade do capital social
da Companhia. Mesa: Presidiu os trabalhos o Sr. Juan Majada Tortosa, que convidou para secretariar os trabalhos o Sr. Rafael Renaux.
Ordem do dia e Deliberações tomadas: Após aprovada a lavratura da ata, a única acionista da Companhia, decidiu: (i) aprovar a
prestação de contas da administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos
Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, publicados no Diário Oficial de São Paulo, páginas 59 a
62, e no Jornal Monitor Mercantil, páginas 36 e 37, ambos em 1º/04/2021, nos termos do artigo 133 da Lei das S.A’s. Nos termos do artigo
134, §3º da Lei das S.A’s, referida aprovação exonera de responsabilidade os administradores da Companhia; (ii) declarar que o lucro
apurado pela Companhia no exercício encerrado em 2020, equivalente ao valor total de R$ 636.521.772,15, terá a seguinte destinação:
(a) R$ 31.826.088,61 serão destinados à conta reserva legal da Companhia, (b) R$ 5.876.195,62 serão destinados à conta de dividendos
mínimos obrigatórios, (c) R$ 17.076.121,29 serão destinados à conta à conta de reserva de incentivos fiscais, (d) R$ 46.445.363,58
serão destinados à conta de dividendos adicionais propostos; e (e) R$ 535.298.003,05 serão destinados à conta de reservas de lucros;
e (iii) aprovar a remuneração anual da administração da Companhia para o exercício social de 2021, no montante total de aproximadamente R$ 6.496.374,80. Encerramento: Formalidades Legais. Acionista: Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. São Paulo,
16/04/2021. JUCESP nº 199.872/21-1 em 03/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.490/0001-65 - NIRE 35.300.490.771 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 26/03/2021
- Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 09h30 de 26/03/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presente 100% dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr.
Juan Majada Tortosa. Sr. Rafael Renaux Secretário. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Os acionistas com direito a voto presentes, examinaram
e discutiram as matérias e deliberaram o quanto segue: (i) mediante o recebimento da carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, consignar
a renúncia do atual membro do Conselho de Administração da Companhia Sr. Juan Ricardo Ortega, portador do passaporte colombiano nº PE163695,
residente na Colômbia, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração. (ii) aprovar a eleição do novo membro do Conselho de Administração
da Companhia, para mandato que se estenderá até a assembleia geral de acionistas que examinar as contas do exercício social findo em 31/12/2021,
Sr. Jorge Andrés Tabares Angel, portador do passaporte colombiano nº PE160636, residente na Colômbia, para o cargo de membro titular do Conselho
de Administração. O conselheiro ora eleito (i) declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e
na Instrução CVM nº 367/2002 para a sua investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) tomará posse em seu cargo
mediante a assinatura do Termo de Posse, o qual será lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e cuja
cópia encontra-se anexa à presente ata. Encerramento: Formalidades Legais. Conselheiro Eleito: Jorge Andrés Tabares Angel. Acionista: Argo Energia
Empreendimentos e Participações S.A. São Paulo, 26/03/2021. JUCESP nº 266.491/21-2 em 07/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Argo Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.490/0001-65 - NIRE 35.300.490.771 - Ata de Reunião do Conselho de Administração
em 30/03/2021 - Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 12h30 de
30/03/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presente 100% dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa. Sr. Rafael Renaux Secretário. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Os Conselheiros presentes, examinaram
e discutiram as matérias e deliberaram o quanto segue: (i) Foi consignado que o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras
da Companhia e suas Notas Explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/2020 contemplam os ajustes no saldo contábil referente ao Ativo de Contrato e seus respectivos impostos diferidos nos exercícios
anteriores e no exercício encerrado em 31/12/2020, provenientes do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, no qual foram estabelecidos
novos critérios para o reconhecimento do Ativo de Contrato das empresas Transmissoras de Energia Elétrica em consonância ao CPC 47 (IFRS 15).
Nesse sentido, em observância ao Ofício CVM e ressalvada a isenção de responsabilidade dos membros da administração da Companhia prevista
no artigo 158, caput, da Lei das Sociedades por Ações, os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente à aprovação das DF’s, e sua submissão
à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Encerramento: Formalidades Legais. Conselheiros Presentes: Juan Majada Tortosa, Walter Nestor
Sciutto, Ángel Luis Mahoú Fernández, Jorge Andrés Tabares Angel, Andrés Baracaldo Sarmiento e Eva Pagán Díaz. São Paulo, 30/03/2021. JUCESP
nº 187.280/21-6 em 23/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

S-Capital Securitizadora S.A. - CNPJ em Constituição - Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima e Estatuto
Social. Data, hora e local: 19/03/2021, às 11h na sede social, localizada à Rua Nove de Julho, 72, Conjunto 35, no Bairro Santo Amaro,
São Paulo/SP, CEP: 04739-010. Presença: Representando 100% do Capital Social. Mesa: Presidente: Henrique de Souza Scavone,
Secretário: Fabiola Michalski Scavone. Publicações: Os acionistas foram convocados por Carta Convite, entregue em 20/02/2021, estando assim dispensada da convocação por Edital 2º § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, sendo recolhida assinatura de todos no livro
de presença. Ordem do Dia e Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada a assembleia de Constituição da sociedade S-Capital
Securitizadora S.A., e, por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições foi deliberado: 1) Leitura e aprovação da minuta do Estatuto
Social - Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou a mim que procedesse a leitura da minuta do Estatuto Social para os
presentes. Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu-a à discussão e votação, o que resultou em sua aprovação unânime pelos
presentes, passando o Estatuto Social da S-Capital Securitizadora S.A., a ter a redação estabelecida ao final das deliberações desta
Ata. 2) Boletins de Subscrição das Ações - Foi aprovada a subscrição do Capital Social da Companhia, nos seguintes termos: Boletim de
Subscrição I - a) Nome: Henrique de Souza Scavone, RG. 26.137.160-5, CPF nº 257.982.268-24, residente em São Paulo/SP, e Fabiola
Michalski Scavone, RG n° 28.465.328-7, CPF n° 259.554.048-30, residente em São Paulo/SP. 3) Ações subscritas: 800.000,00 ações
ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Percentual de integralização das Ações: 10%; Distribuição por subscritor: - Henrique de Souza Scavone - 95,00 % de ações; - Fabiola Michalski Scavone - 5,00 % de ações. 4) Eleição
dos Membros da Diretoria e definição da remuneração global dos Diretores. - Os acionistas aprovaram a eleição dos Srs. (a). Henrique
de Souza Scavone, anteriormente qualificado - como Diretor Presidente da Companhia; - Marcelo Closer D Amico, RG nº 29.193.382-8,
CPF nº 214.750.398-32, residente em São Paulo/SP - como Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, ambos com mandato de
até 03 anos. 4 (i.1) aprovar a remuneração global anual de até 24 salários mínimos para os membros da Diretoria, cuja distribuição será
deliberada nos termos do Estatuto Social da Companhia; 4 (i.2) os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para os quais
foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de
sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e tomaram
posse em seus respectivos cargos, nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio.
5) Definição dos periódicos nos quais serão efetuadas as publicações legais - Os acionistas decidiram que as publicações dos atos da
Companhia, nos moldes do disposto no artigo 289 da Lei nº 6.404/76, serão realizadas no “DOESP” e em um dos periódicos “Diário de
São Paulo, Jornal do Comércio, Folha de São Paulo” ou Monitor Mercantil”. 6) Aprovação do endereço da sede social da Companhia - Rua
Nove de Julho, 72, Conjunto 35, no Bairro Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP: 04739-010. 7) Descrição da integralização do capital social
- Foi declarado que o capital social de R$ 800.000,00, encontra-se integralmente subscrito, o valor de R$ 80.000,00 foi integralizado
neste ato, e o valor remanescente a integralizar em até 12 meses em moeda corrente nacional. Encerramento: Formalidades legais.
JUCESP/NIRE nº 3530057015-4 em 03/06/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

foi produzido, assim como
apontou a possibilidade de
conhecer mais o perfil do
investidor brasileiro e o potencial de desenvolvimento
do mercado de capitais brasileiro.
“Nosso estudo foi elaborado em um momento
chave da economia brasileira, com taxas de juros nas
mínimas históricas e com
a pandemia da Covid-19
impactando fortemente a
vida dos brasileiros. O nosso mercado de capitais é
um dos maiores do mundo, mas ainda apresenta
concentrações de investimentos. Então, além de nos
ajudar a conhecer melhor o
perfil dos investidores no
país e investigar os requisitos para investimentos nesse ambiente, o estudo ainda
nos possibilitou boas reflexões para ações futuras, que
poderão promover maior
desenvolvimento do mercado”, comentou Luna.
Mercado de capitais
O mercado brasileiro
tem diferentes tipos de investidores, que investem em
uma grande variedade de
produtos financeiros. Nos
últimos anos, houve crescimento de emissões e de
operações em praticamente
todos os tipos de valores
mobiliários, com destaque
para debêntures e ações.

Porém, o estudo destaca
como o pequeno investidor
tradicional ainda concentra
grande parte de seus investimentos fora do mercado
de valores mobiliários, apesar do recentemente movimento de mudança, que
tende a ser permanente.
Por outro lado, os atuais investidores apresentam
grande apetite por produtos
alternativos, hoje boa parte
restritos aos grandes investidores.
Além disso, também foi
observada preferência pelos fundos de investimento
regulados pela Instrução
CVM 555, embora fundos
alternativos estejam ganhando espaço nos últimos
anos.
Resultados
Os resultados da pesquisa e os benchmarks realizados também indicaram um
espaço para maior flexibilização nos requisitos para
investimentos pelos investidores de varejo em valores mobiliários, movimento
que a CVM vem fazendo
nos últimos anos, especialmente com as audiências
públicas colocadas para discussão em 2020, assim como uma janela para rever o
atual critério de investidor
qualificado. As experiências
internacionais e as teorias
financeiras disponíveis fo-

Argo Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.490/0001-65 - NIRE 35.300.490.771 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária em
02/12/2020. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 12h30 de
2/12/2020. Convocação e Presença: Dispensada. Presente 100% dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
Mesa: Presidente Sr. Paulo Ferreira. Sr. Rafael Renaux, Secretário. Ordem do dia e Deliberações tomadas: Os acionistas com direito a voto presentes, examinaram e discutiram as matérias e deliberaram o quanto segue: (i) mediante o recebimento das cartas de renúncia correspondentes,
arquivadas na sede da Companhia, consignar a renúncia dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme segue:
(a) Liliana Pérez Uribe, portadora do passaporte colombiano nº AM532081, residente na Colômbia, em Carrera 76 11-97, Bogotá, ao cargo de
membro titular do Conselho de Administração; e (b) Álvaro Villasante Losada, portador do passaporte espanhol nº PAI351213, residente na
Colômbia, em Carrera 9 73-44, Bogotá, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração. (ii) aprovar a eleição dos seguintes novos
membros do Conselho de Administração da Companhia, para mandato que se estenderá até a assembleia geral de acionistas que examinar as
contas do exercício social findo em 31/12/2021: Juan Ricardo Ortega, portador do passaporte colombiano nº PE163695, residente na Colômbia,
para o cargo de membro titular do Conselho de Administração e seu respectivo suplente Miguel Angel Rojas Torres, portador do passaporte
colombiano nº AQ840616, residente na Colômbia. Os conselheiros ora eleitos (i) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos
previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 para a sua investidura como membros do Conselho de Administração da
Companhia; (ii) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas
de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e cujas cópias encontram-se anexas à presente ata. a. Com a renúncia apresentada
pela Sra. Liliana Pérez Uribe, portadora do passaporte colombiano nº. AM532081, residente e na Colômbia, em Carrera 76 11-97, o Sr. Andres
Baracaldo Sarmiento, portador do passaporte colombiano nº. PE160123, residente na Colômbia, em Carrera 19 88-69, Bogotá, passa a ser
membro titular do Conselho de Administração da Companhia, mantendo como seu suplente o Sr. Juan Jacobo Rodríguez Gaviria, portador do
passaporte colombiano nº. AP464154, residente na Colômbia, em Carrera 10 73-20, Bogotá. Encerramento: Formalidades Legais Conselheiros
Eleitos: Juan Ricardo Ortega e Miguel Angel Rojas Torres. Acionista: Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. São Paulo, 02/12/2020.
JUCESP nº 69.196/21-7 em 04/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo II Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/ME nº 24.691.572/0001-22 - NIRE 35.300.490.932 - Ata de Reunião do Conselho de Administração
em 30/03/2021. Local, Dia e Hora: 30/03/2021, às 13h, na sede da companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533013. Convocação e Presença: Dispensada. Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Sr. Juan
Majada Tortosa, Presidente. Sr. Rafael Renaux, Secretário. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram
o quanto segue: (i) Foi consignado que o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia e suas Notas Explicativas,
acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 contemplam os ajustes no saldo
contábil referente ao Ativo de Contrato e seus respectivos impostos diferidos nos exercícios anteriores e no exercício encerrado em 31/12/2020, provenientes do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, no qual foram estabelecidos novos critérios para o reconhecimento do Ativo de Contrato
das empresas Transmissoras de Energia Elétrica em consonância ao CPC 47 (IFRS 15). Nesse sentido, em observância ao Ofício CVM e ressalvada
a isenção de responsabilidade dos membros da administração da Companhia prevista no artigo 158, caput, da Lei das Sociedades por Ações, os
Conselheiros manifestaram-se favoravelmente à aprovação das DFs, e sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Encerramento:
Formalidades Legais. Conselheiros: Juan Majada Tortosa, Walter Nestor Sciutto, Ángel Luis Mahoú Fernández, Jorge Andrés Tabares Angel, Andrés
Baracaldo Sarmiento e Eva Pagán Díaz. São Paulo, 30/03/2021. JUCESP nº 186.122/21-4 em 22/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo II Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/ME nº 24.691.572/0001-22 - NIRE 35.300.490.932 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária em
02/12/2020 - Local, Hora e Data: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 13h de
02/12/2020. Convocação e Presença: Dispensada. Presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa:
Presidente Paulo Ferreira. Secretário Sr. Rafael Renaux. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: A única acionista da Companhia decidiu: (i)
mediante o recebimento das cartas de renúncia correspondentes, arquivadas na sede da Companhia, consignar a renúncia dos atuais membros
do Conselho de Administração da Companhia, conforme segue: (a) Liliana Pérez Uribe, portadora do passaporte colombiano nº AM532081,
residente na Colômbia, em Carrera 76 11-97, Bogotá, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração; e (b) Álvaro Villasante Losada,
portador do passaporte espanhol nº PAI351213, residente na Colômbia, em Carrera 9 73-44, Bogotá, ao cargo de membro titular do Conselho
de Administração. (ii) aprovar a eleição dos seguintes novos membros do Conselho de Administração da Companhia, para mandato que se
estenderá até a assembleia geral de acionistas que examinar as contas do exercício social findo em 31/12/2021: Juan Ricardo Ortega, portador
do passaporte colombiano nº PE163695, residente na Colômbia, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração e seu respectivo
suplente Miguel Angel Rojas Torres, portador do passaporte colombiano nº AQ840616, residente na Colômbia. Os conselheiros ora eleitos (i)
declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 para
a sua investidura como membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos
respectivos Termos de Posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e cujas cópias
encontram-se anexas à presente ata. a) Com a renúncia apresentada pela Sra. Liliana Pérez Uribe, portadora do passaporte colombiano nº
AM532081, residente na Colômbia, em Carrera 76 11-97, o Sr. Andres Baracaldo Sarmiento, portador do passaporte colombiano nº PE160123,
residente na Colômbia, em Carrera 19 88-69, Bogotá, passa a ser membro titular do Conselho de Administração da Companhia, mantendo como
seu suplente o Sr. Juan Jacobo Rodríguez Gaviria, portador do passaporte colombiano nº AP464154, residente na Colômbia, em Carrera 10 73-20,
Bogotá. Encerramento: Formalidades Legais. Conselheiros Eleitos: Juan Ricardo Ortega e Miguel Angel Rojas Torres. Acionista: Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. São Paulo, 02/12/2020. JUCESP nº 69.587/21-8 em 04/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo III Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 27.847.022/0001-48 - NIRE 35.300.533.488 - Ata de Reunião do Conselho de Administração
em 30/03/2021 - Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 53, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 13h30 de
30/03/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa. Sr. Rafael Renaux Secretário. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram
o quanto segue: (i) Foi consignado que o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia e suas Notas Explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 contemplam os ajustes no saldo contábil
referente ao Ativo de Contrato e seus respectivos impostos diferidos nos exercícios anteriores e no exercício encerrado em 31/12/2020, provenientes do
OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, no qual foram estabelecidos novos critérios para o reconhecimento do Ativo de Contrato das empresas
Transmissoras de Energia Elétrica em consonância ao CPC 47 (IFRS 15). Nesse sentido, em observância ao Ofício CVM e ressalvada a isenção de
responsabilidade dos membros da administração da Companhia prevista no artigo 158, caput, da Lei das Sociedades por Ações, os Conselheiros
manifestaram-se favoravelmente à aprovação das DFs, e sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Encerramento: Formalidades
Legais. Conselheiros Presentes: Juan Majada Tortosa, Walter Nestor Sciutto, Ángel Luis Mahoú Fernández, Jorge Andrés Tabares Angel, Andrés Baracaldo Sarmiento e Eva Pagán Díaz. São Paulo, 30/03/2021. JUCESP nº 200.054/21-1 em 03/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Argo III Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 27.847.022/0001-48 - NIRE 35.300.533.488 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária em
02/12/2020 - Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 53, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 13h30 de
2/12/2020. Convocação e Presença: Dispensada. Presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa:
Presidente Sr. Paulo Ferreira. Sr. Rafael Renaux, Secretário. Ordem do Dia e Deliberações tomadas: A única acionista da Companhia decidiu: (i)
mediante o recebimento das cartas de renúncia correspondentes, arquivadas na sede da Companhia, consignar a renúncia dos atuais membros
do Conselho de Administração da Companhia, conforme segue: (a) Liliana Pérez Uribe, portadora do passaporte colombiano nº AM532081,
residente na Colômbia, em Carrera 76 11-97, Bogotá, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração; e (b) Álvaro Villasante Losada,
portador do passaporte espanhol nº PAI351213, residente na Colômbia, em Carrera 9 73-44, Bogotá, ao cargo de membro titular do Conselho
de Administração. (ii) aprovar a eleição dos seguintes novos membros do Conselho de Administração da Companhia, para mandato que se
estenderá até a assembleia geral de acionistas que examinar as contas do exercício social findo em 31/12/2021: Juan Ricardo Ortega, portador
do passaporte colombiano nº PE163695, residente na Colômbia, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração e seu respectivo
suplente Miguel Angel Rojas Torres, portador do passaporte colombiano nº AQ840616, residente na Colômbia. Os conselheiros ora eleitos (i)
declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 para
a sua investidura como membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos
respectivos Termos de Posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e cujas cópias
encontram-se anexas à presente ata. [a.] Com a renúncia apresentada pela Sra. Liliana Pérez Uribe, portadora do passaporte colombiano nº
AM532081, residente na Colômbia, em Carrera 76 11-97, o Sr. Andres Baracaldo Sarmiento, portador do passaporte colombiano nº PE160123,
residente na Colômbia, em Carrera 19 88-69, Bogotá, passa a ser membro titular do Conselho de Administração da Companhia, mantendo como
seu suplente o Sr. Juan Jacobo Rodríguez Gaviria, portador do passaporte colombiano nº AP464154, residente na Colômbia, em Carrera 10 73-20,
Bogotá. Encerramento: Formalidades Legais. Conselheiros Eleitos: Juan Ricardo Ortega e Miguel Angel Rojas Torres. Acionista: Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. São Paulo, 02/12/2020. JUCESP nº 69.969/21-8 em 04/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ram decisivas para as conclusões do estudo.
Karl Pettersson destacou
que a CVM já vem promovendo algumas flexibilizações importantes ao longo
dos últimos anos, mas ainda há espaço para ampliálas. “Realizamos comparações internacionais com
os principais normativos
da Austrália, Estados Unidos, Reino Unido e União
Europeia, pois possuem
mercados de capitais mais
desenvolvidos e com maior
população de investidores.
E observamos que esses
países também têm preocupação em tornar seus mercados mais acessíveis para
os pequenos investidores.
A CVM já vem atuando
com esse foco, mas, com
o estudo, observamos que
ainda existem espaços nos
mercados de securitização
e private equity, em especial. A própria definição de
investidor qualificado no
Brasil é mais restritiva do
que em outros países, sendo outro item importante
de ser aprimorado”, explica
Pettersson
Propostas
- Ampliar o acesso ao
mercado de securitização
(diminuir restrições regulatórias para investidores de
varejo e aumentar oferta de
produtos).

- Permitir aos investidores de varejo investimentos
no mercado de private equity. Destaque: tema também
é discutido nos países do
benchmark desse estudo
(existe interesse crescente
entre os reguladores internacionais em estimular a
captação dessas empresas
em fase inicial e de pequeno
porte que têm grande importância para a economia).
O estudo sugere uma flexibilização aos investidores
de varejo, e propõe alguns
mitigadores adequados a
essa indústria.
- Maior flexibilização nos
requisitos para investimentos no exterior. Destaque:
já está sendo revista a Instrução CVM 555 pela Audiência Pública SDM 08/20 e
a Resolução CVM 3 já flexibilizou aplicações desses
investidores em empresas
estrangeiras via BDR.
- Redefinir o critério de
investidor qualificado, focando no atual limite (reduzindo o valor do patrimônio exigido de R$ 1 milhão
para 600 salários mínimos,
algo em torno de R$ 600
mil na moeda brasileira,
mais alinhado a média de
outros países) e acrescentar um critério adicional de
aferição (utilização do fluxo
de rendimentos do investidor, baseada na sua renda
mensal e medida em bases
anuais).

Argo III Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 27.847.022/0001-48 - NIRE 35.300.533.488 - Ata de Assembleia Geral
Extraordinária em 28/04/2021 - Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 53, Itaim Bibi/
SP, CEP 04533-013, às 11h de 28/04/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presença de acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Paulo Ferreira. Sr. Rafael Renaux, Secretário. Ordem do Dia
e Deliberações Tomadas: Foi aprovada a abertura da filial descrita a seguir: “Filial 06, localizada na Rodovia BR 364 Km
5,5 - Antiga Fazenda São Francisco, S/N, Zona Rural, CEP 76815990, Porto Velho - RO.” Encerramento: Formalidades Legais.
Acionista: Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. São Paulo, 28/04/2021. JUCESP nº 214.501/21-8 em 12/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Argo II Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/ME nº 24.691.572/0001-22 - NIRE 35.300.490.932 - Ata de Assembleia Geral Ordinária em
16/04/2021 - Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 13h30
de 16/04/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presente acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa. Sr. Rafael Renaux, Secretário. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: A única acionista da
Companhia decidiu: (i) aprovar a prestação de contas da administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, publicados no Diário
Oficial de São Paulo, páginas 48 a 51, e no Jornal Monitor Mercantil, páginas 15 e 16, ambos em 14/04/2021, nos termos do artigo
133 da Lei das Sociedades por Ações. Nos termos do artigo 134, §3º da Lei das Sociedades por Ações, referida aprovação exonera de
responsabilidade os administradores da Companhia; e (ii) declarar que o lucro apurado pela Companhia no exercício encerrado em 2020,
equivalente ao valor total de R$ 84.075.110,21, terá a seguinte destinação: (a) R$ 4.203.755,51 serão destinados à conta reserva legal
da Companhia, (b) R$ 798.713,55 serão destinados à conta de dividendos mínimos obrigatórios e (c) R$ 79.072.641,15 serão destinados
à conta de reservas de lucros. Encerramento: Formalidades Legais. Acionista: Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. São
Paulo, 16/04/2021. JUCESP nº 199.879/21-7 em 03/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ 93.202.448/0001-79 – NIRE: 35300538382
AVISO AOS ACIONISTAS
Fica o Acionista da Companhia avisado de que, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 15 de
julho de 2021, terá o prazo de 30 dias, contados da publicação deste Aviso de Acionistas, para que se manifeste, por escrito, se
possui interesse em adquirir frações de ação de titularidade da acionista controladora com o fito de deter 1 (uma) ação emitida
pela Companhia. Na hipótese de, decorrido o prazo de 30 dias, não haver acionista interessado em possuir 01 (uma) ação de
emissão da Companhia, a Companhia irá adquirir estas frações de ações, mantendo-as em tesouraria, mediante pagamento ao
acionista do valor patrimonial da ação, apurado com base nas demonstrações financeiras de 31/12/2020, qual seja, R$4,84,
multiplicado pelo número de ações detidas antes do grupamento de ações. O valor apurado deverá ser pago pela Companhia,
no prazo de até 10 dias, contados do decurso do prazo de 30 dias concedido ao acionista para adquirir frações de ação para
completar 1 (uma) ação, diretamente ao acionista ou através de crédito em conta corrente aberta no Banco Máxima S.A., devendo
o interessado comparecer nesta instituição financeira, munido da documentação comprobatória, para receber seu crédito. São
Paulo/SP, 16 de julho de 2021. Thiago Coelho Leão de Moura, Presidente.
Argo II Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/ME nº 24.691.572/0001-22 - NIRE 35.300.490.932 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 26/03/2021
- Local, Hora e Data: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 10h de 26/04/2021. Convocação
e Presença: Dispensada. Presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa.
Sr. Rafael Renaux. Secretário. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: A única acionista da Companhia decidiu: (i) mediante o recebimento da carta de
renúncia arquivada na sede da Companhia, consignar a renúncia do atual membro do Conselho de Administração da Companhia Sr. Juan Ricardo Ortega,
portador do passaporte colombiano nº PE163695, residente na Colômbia, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração. (ii) aprovar a eleição do
novo membro do Conselho de Administração da Companhia, para mandato que se estenderá até a assembleia geral de acionistas que examinar as contas
do exercício social findo em 31/12/2021, Sr. Jorge Andrés Tabares Angel, portador do passaporte colombiano nº PE160636, residente na Colômbia, para o
cargo de membro titular do Conselho de Administração. O conselheiro ora eleito (i) declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no
Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 para a sua investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) tomará
posse em seu cargo mediante a assinatura do Termo de Posse, o qual será lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e cuja cópia encontra-se anexa à presente ata. Encerramento: Formalidades Legais. Conselheiro Eleito: Jorge Andrés Tabares Angel. Acionista: Argo
Energia Empreendimentos e Participações S.A. São Paulo, 26/03/2021. JUCESP nº 266.492/21-6 em 07/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Argo III Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 27.847.022/0001-48 - NIRE 35.300.533.488 - Ata de Assembleia Geral Ordinária em
16/04/2021 - Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 53, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 14h de
16/04/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa. Sr. Rafael Renaux, Secretário. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: A única acionista da Companhia decidiu:
(i) aprovar a prestação de contas da administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos
Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, publicados no Diário Oficial de São Paulo, páginas 44 a 47, e no
Jornal Monitor Mercantil, páginas 17 e 18, ambos em 14/04/2021, nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações. Nos termos do artigo
134, §3º da Lei das Sociedades por Ações, referida aprovação exonera de responsabilidade os administradores da Companhia; e (ii) declarar que o
lucro apurado pela Companhia no exercício encerrado em 31/12/2020, equivalente ao valor total de R$ 21.494.603,57, terá a seguinte destinação:
(a) R$ 1.074.730,18 serão destinados à conta reserva legal da Companhia, (b) R$ 204.198,73 serão destinados à conta de dividendos mínimos
obrigatórios e (c) R$ 20.215.674,66 serão destinados à conta de reservas de lucros. Encerramento: Formalidades Legais. Acionista: Argo Energia
Empreendimentos e Participações S.A. São Paulo, 16/04/2021. JUCESP nº 203.725/21-9 em 06/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Bricks Capital Securitizadora S.A. - CNPJ em Constituição - Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima e Estatuto Social. Data, hora e local: 19/03/2021, as 11h na sede social, localizada à Rua Nove de Julho, 72, Conjunto 35, no Bairro Santo Amaro, em São Paulo/SP, CEP 04739-010. Presença: Representando 100% do Capital Social. Mesa: Presidente: Bernardo Alonso Salomão
Garcia, Secretário: Marcelo Closer D Amico. Publicações: Os acionistas foram convocados por Carta Convite, entregue em 20/02/2021,
estando assim dispensada da convocação por Edital segundo § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, sendo recolhida assinatura de todos no
livro de presença. Ordem do Dia e Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia de Constituição da sociedade Bricks
Capital Securitizadora S.A., e, por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições foi deliberado: 1) Leitura e aprovação da minuta do
Estatuto Social - Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou a mim que procedesse a leitura da minuta do Estatuto Social para
os presentes. Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu-a à discussão e votação, o que resultou em sua aprovação unânime pelos
presentes, passando o Estatuto Social da Bricks Capital Securitizadora S.A., a ter a redação estabelecida ao final das deliberações
desta Ata. 2) Boletins de Subscrição das Ações - Foi aprovada a subscrição do Capital Social da Companhia, nos seguintes termos:
Boletim de Subscrição I - a) Nome: Marcelo Closer D Amico, RG nº 29.193.382-8, CPF nº 214.750.398-32, residente em São Paulo/SP,
e Bernardo Alonso Salomão Garcia, RG nº 23.402.486-0, CPF nº 264.851.528-30, residente em São Paulo/SP. 3) Ações subscritas:
400.000,00 ações ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Percentual de integralização das
Ações: 10%; Distribuição por subscritor: - Bernardo Alonso Salomão Garcia - 50,00% de ações; - Marcelo Closer D Amico - 50,00 %
de ações. 4) Eleição dos Membros da Diretoria e definição da remuneração global dos Diretores. - Os acionistas aprovaram a eleição
dos Srs. (a). Bernardo Alonso Salomão Garcia, anteriormente qualificado - como Diretor Presidente da Companhia; - Marcelo Closer
D Amico, anteriormente qualificado - como Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, ambos com mandato de até 03 anos. 4
(i.1) aprovar a remuneração global anual de até R$ 24 salários mínimos para os membros da Diretoria, cuja distribuição será deliberada
nos termos do Estatuto Social da Companhia; 4 (i.2) os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram
nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de
sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e tomaram
posse em seus respectivos cargos, nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio.
5) Definição dos periódicos nos quais serão efetuadas as publicações legais - Os acionistas decidiram que as publicações dos atos da
Companhia, nos moldes do disposto no artigo 289 da Lei 6.404/76, serão realizadas no “DOESP” e em um dos periódicos “Diário de São
Paulo, Jornal do Comércio, Folha de São Paulo, ou Monitor Mercantil”. 6) Aprovação do endereço da sede social da Companhia - Rua
Nove de Julho, 72, Conjunto 35, no Bairro Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04739-010. 7) Descrição da integralização do capital social
- Foi declarado que o capital social de R$ 400.000,00, encontra-se integralmente subscrito, o valor de R$ 40.000,00 foi integralizado
neste ato, e o valor remanescente a integralizar em até 12 meses em moeda corrente nacional. Encerramento: Formalidades legais.
JUCESP/NIRE nº 3530056910-5 em 21/05/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

