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CIDADANIA: 
TRANSPORTES
‘Governar é construir estradas’, lema 
de Washington Luís mantido por 
Vargas. Por Felipe Quintas, página 2

BAILE DE FAVELA.
EM TÓQUIO
Atleta brasileira ousou apresentar-se  
ao som de um funk bem carioca.  
Por Paulo Márcio de Mello, página 4 

SUSTENTABILIDADE NO 
ESPAÇO E BANDA LARGA
Satélites de baixa órbita ampliam a 
quantidade de resíduos no espaço.  
Por Marcelo Leite, página 2

WEF

Inadimplência 
na moda teve 
alta de 7,4%
no 1º trimestre

A inadimplência do crediário no 
varejo de moda registrou aumento 
de 7,4% no primeiro trimestre de 
2021 em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Os dados são 
do Índice Meu Crediário, pesquisa 
que mede os níveis de inadimplên-
cia junto a cerca de 200 varejistas 
do país. Durante o período neste 
ano as lojas pesquisadas tinham a 
receber R$ 40,6 milhões e desse 
montante R$ 3,4 milhões foram 
pagos com atraso. 

O índice de inadimplência do 
primeiro trimestre refere-se às 
compras realizadas pelos consu-
midores em janeiro, fevereiro e 
março e que estão atrasadas entre 
61 e 90 dias. Após 90 dias, o clien-
te já é considerado inadimplente 
pelos órgãos de proteção de cré-
dito. O levantamento tem nível de 
confiança de 95%.

O crediário próprio ganhou 
muito espaço em 2020 e continua 
com forte demanda em 2021. No 
primeiro trimestre deste ano, o 
Meu Crediário analisou um volu-
me de crédito de R$ 47,6 milhões, 
um aumento de 54% na compara-
ção com o ano passado, cujo valor 
foi de R$ 31 milhões.

Cerca de 30% da população 
brasileira está inadimplente e, 
por isso, enfrenta dificuldades de 
acesso ao crédito. Em números, 
o problema atinge 62,56 milhões 
de consumidores, que somam R$ 
249,6 bilhões em dívidas, uma 
média de quase R$ 4 mil por pes-
soa, valor superior ao salário míni-
mo de R$ 1.100. Os dados são da 
pesquisa “Mapa da Inadimplência 
no Brasil”, divulgada pela Serasa.

Renda da 
população de 
países pobres 
cai 2 vezes mais

A pandemia reduziu a renda per 
capita das economias avançadas 
em 2,8% ao ano relativamente às 
tendências anteriores à pandemia 
para 2020-2022. Porém, nas eco-
nomias de mercados emergentes 
e em desenvolvimento (excluindo 
a China) a perda é mais de duas 
vezes pior: 6,3%. A estimativa foi 
feita pela economista-chefe do 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI), Gita Gopinath.

Em artigo publicado no blog do 
FMI, a economista mostra que as 
diferenças na evolução da econo-
mia mundial refletem o combate à 
pandemia à medida que a variante 
delta vai se alastrando. Cerca de 
40% da população das economias 
avançadas já foi totalmente imuni-
zada, contra 11% nas economias 
de mercados emergentes e uma 
fração ínfima nos países em de-
senvolvimento de baixa renda.

“Taxas de vacinação elevadas e 
uma volta à normalidade mais rá-
pida do que o previsto levaram à 
revisão em alta, enquanto a falta 
de acesso a vacinas e novas ondas 
de casos de Covid-19 em alguns 
países, particularmente na Índia, 
resultaram na revisão em baixa”, 
afirma Gopinath, comentando as 
estimativas divulgadas pelo FMI 
nesta terça-feira.

“A nossa projeção mais recente 
para o crescimento global de 6% 
em 2021 permanece inalterada em 
relação a nossa previsão anterior, 
mas a composição mudou. As 
perspectivas de crescimento das 
economias avançadas para este 
ano melhoraram 0,5 ponto per-
centual, mas isso é compensado 
por uma redução idêntica nas eco-
nomias de mercados emergentes e 
em desenvolvimento.”

Gopinath cita que alguns mer-
cados emergentes, como Brasil, 
Hungria, México, Rússia e Tur-
quia, começaram a aumentar as 
taxas básicas de juros para fazer 
frente às pressões de alta dos pre-
ços. “Não obstante, espera-se que, 
na maioria dos países avançados, 
a inflação recue em 2022 para os 
níveis pré-pandemia.” Página 3

Gita Gopinath

Investimentos de brasileiros em 
paraíso fiscal passam de US$ 558 bi
Setor financeiro detém a maior participação

O Banco Central (BC) 
informou nesta terça-
feira que investimen-

tos de empresas e pessoas físicas 
brasileiras no exterior chegaram a 
US$ 558,387 bilhões em 2020. Na 
comparação com 2019, quando 
os ativos chegaram a US$ 529,221 
bilhões, houve crescimento de 
5,5%.

Os investimentos foram reali-
zados principalmente nos Países 
Baixos e em outros países conhe-
cidos como paraísos fiscais, como 

as Ilhas Cayman e o Panamá. Os 
Países Baixos receberam 21% do 
total de investimentos diretos re-
alizados por brasileiros, chegando 
a US$ 87 bilhões.

Esses ativos são investimentos 
em ações, títulos, imóveis, moedas 
e depósitos ou em empresas no 
exterior, por exemplo. Os dados 
são das declarações de Capitais 
Brasileiros no Exterior.

Do volume total, 80% são de 
investimentos direto no exterior, 
como empresas brasileiras que 

possuem subsidiárias fora do país. 
Essa participação chegou a US$ 
447,991 bilhões em 2020, aumen-
to de 7,5% em relação ao ano an-
terior.

Na distribuição por setores 
investidos, destacam-se empre-
sas de serviços financeiros e ati-
vidades auxiliares, com US$ 62,9 
bilhões, e de extração de petró-
leo e gás natural, com US$ 12 
bilhões de participação no capi-
tal de investimentos brasileiros 
diretos.

Pagamento indevidos: TCU encontra 
11% de inconsistências no INSS
‘Falhas afetam a confiabilidade do banco de dados’

Cerca de 5,2 milhões 
(11,10%) dos registros 
do INSS têm algum nível 

de divergência quando compara-
dos a outros bancos de dados, 
alertou o Tribunal de Contas da 
União (TCU), que fez acompan-
hamento na folha de pagamento 
de benefícios previdenciários no 
ano passado.

Alguns motivos são erros de 
digitação, falhas no processo de 
inserção no sistema e falhas no 
processo de migração dos dados. 

Para o Tribunal, essas inconsistên-
cias deixam o banco de dados do 
INSS com informações impreci-
sas que podem resultar no paga-
mento indevido de benefícios.

Foram avaliadas as folhas de 
pagamentos de benefícios previ-
denciários do Regime Geral de Pre-
vidência Social (RGPS), administra-
do pelo INSS, nos meses de junho 
de 2020 e dezembro de 2020. A au-
ditoria analisou se os bancos de da-
dos utilizados pelo INSS possuem 
informações com alto nível de qual-

idade e se existem indícios de irreg-
ularidade ou fraude no pagamento 
dos benefícios previdenciários.

No confronto com outras bas-
es de dados, o trabalho identifi-
cou, em dezembro de 2020, cerca 
de 11,10% de registros com dados 
com algum nível de divergência 
quando comparados aos dados da 
base da Receita Federal do Brasil 
(CPF) e da Justiça Eleitoral (título 
de eleitor). O relator do processo 
036.871/2020-6 é o ministro Bru-
no Dantas.

Marcelo Camargo/ABr
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Por Felipe Quintas

“Governar é construir 
estradas”, dizia o 
presidente Washing-

ton Luís, ressaltando a cen-
tralidade dos transportes 
na agenda política de con-
strução do país. Getúlio 
Vargas, que o depusera, re-
cusara o convite de uma re-
vista para substituir a frase 
por uma própria, alegando 
ser ela “muito boa”. Vemos, 
assim, como a discussão so-
bre transportes supera os 
particularismos governa-
mentais e situa-se no plano 
superior dos interesses na-
cionais, os únicos aos quais 
deve servir.

Num país continental 
como o Brasil, onde todos 
os aspectos da vida nacional 
transcorrem em escala am-
pliada, a questão dos trans-
portes assume feições estra-
tégicas. A integração física 
nacional – cujos aspectos 
centrais são a interiorização 
do poder, do capital e do 
trabalho, a desconcentração 
demográfica e a articulação 
de todas as regiões em tor-
no de um projeto compar-
tilhado de desenvolvimento 

– não pode transcorrer sem 
uma apropriada expansão e 
continentalização da malha 
de transportes, de modo a 
irrigar de presença brasileira 
a imensidão do país e expan-
dir a fronteira econômica e 
populacional aos limites da 
fronteira política.

Os transportes, portan-
to, são o meio pelo qual se 
pode intensificar a comu-
nicação entre as regiões e 
os centros populacionais, 
reduzir os custos de inter-
mediação de mercadorias e 
o seu preço final e multipli-
car oportunidades de inves-
timentos e de formação de 
núcleos humanos ao longo 
da vastidão territorial do 
país, convertendo-a, assim, 
em principal recurso de de-
senvolvimento.

A questão dos transport-
es diz respeito, então, às ar-
térias do país e às possibili-
dades de circulação interna. 
Exercendo função tão vital, 
não pode ser relegada ao 
laissez-faire, comumente 
um disfarce para a apro-
priação dos bens comuns 
por uma minoria agiota 
plutocrática mais conhecida 
pelo termo “banca”.

O planejamento estatal de 
longo prazo é, pois, a única 
forma pela qual os trans-
portes podem ser organiza-
dos em proveito de toda a 
Nação. Somente o Estado, 
como representante políti-
co-institucional da socie-
dade nacional, pode formu-
lar uma geopolítica nacional 
– a aplicação dos desígnios 
do poder nacional ao es-
paço geográfico territorial – 
que fun-
damente 
um de-
l i n e a -
m e n t o 
d o s 
transportes, colocando-os 
a serviço de uma estratégia 
de soberania, defesa e de-
senvolvimento nacionais.

No caso do Brasil, as 
condições naturais favore-
cem a intermodalidade dos 
transportes, conhecida há 
séculos pelos bandeiran-
tes em condições técnicas 
muito inferiores às atuais. 
Nosso país possui uma 
vocação para a combina-
ção de rodovias, ferrovias 
e hidrovias, cuja efetivação 
não apenas aceleraria e ba-
ratearia os fluxos internos 

do país, conferindo a ele 
uma dinâmica econômica e 
social superior, como, tam-
bém, alavancaria diferentes 
setores industriais em dife-
rentes pontos geográficos, 
seja para a construção civil 
seja para a fabricação dos 
meios de transporte (trens, 
caminhões, balsas etc.), di-
versificando a nossa estru-
tura produtiva em todas as 
regiões.

A in-
t e r m o -
dalidade 
também 
pode ser 
i n s t r u -

mentalizada para ampliar 
a presença brasileira na 
América do Sul, de modo 
a alcançar uma saída para 
o Pacífico, completando 
a marcha para oeste que, 
desde os tempos coloniais, 
caracteriza as ambições 
brasileiras no continente, 
e, também interligar a 
Amazônia ao Prata e o Ca-
ribe à Patagônia, dinam-
izando o coração geográ-
fico sul-americano em 
função dos interesses e das 
perspectivas do Brasil, o 
único país que, pelas suas 

dimensões, pode liderar a 
unificação do continente 
em torno de objetivos 
autônomos, não mais vin-
culados aos ditames das 
potências norte-atlânticas.

Quando se fala de trans-
portes, não se pode esquec-
er, também, os transportes 
urbanos, dos quais depende 
a qualidade de vida nas ci-
dades, onde moram a maior 
parte dos brasileiros. Do 
Oiapoque ao Chuí, verifica-
se uma absoluta privatiza-
ção da administração dos 
transportes urbanos, resul-
tando em custos crescentes 
aos usuários que, muitas 
vezes, inviabilizam o deslo-
camento das pessoas dentro 
da sua própria cidade. Re-
stringe-se, assim, o acesso 
ao emprego, ao estudo, ao 
consumo e ao lazer.

De que maneira podem-
os falar do consagrado di-
reito liberal de ir e vir se a 
ganância de empresários 
de ônibus, em nome do 
mesmo liberalismo, obsta 
o exercício desse direito 
tão valioso? De que forma 
podemos falar do direito 
social ao bem-estar se o 
privatismo condena os in-

divíduos a limitarem-se às 
suas vizinhanças, gentrifi-
cando e compartimentando 
ainda mais as cidades? En-
fim, como podemos falar 
da cidadania se a realidade 
mercantil submete os bens 
coletivos ao despotismo do 
poder econômico?

Urge, portanto, uma solução 
integrada para a questão 
dos transportes, nos âmbi-
tos nacional, internacional e 
municipal. Somente por um 
planejamento governamental 
dos transportes que leve em 
conta os interesses coletivos 
será possível ao Brasil crescer 
para dentro, rompendo com 
os empecilhos coloniais que 
direcionam os recursos pátrios 
ao exterior, libertar a América 
do Sul do jugo anglo-saxão e 
proporcionar aos brasileiros as 
mais amplas e cômodas pos-
sibilidades de trânsito dentro 
das suas respectivas cidades. 
Desenvolvimento nacional, 
emancipação sul-americana 
e cidadania plena: eis os obje-
tivos aos quais devem servir 
a política brasileira de trans-
portes.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em Ciência Política na Universidade 

Por Marcelo Leite

Desde os primór-
dios da humani-
dade existe o 

dilema entre a necessidade 
cada vez maior do uso 
dos recursos naturais e a 
urgência pela preservação. 
Ocorre que, nos últimos 
anos, essa discussão ex-
trapolou os limites da Ter-
ra e chegou ao espaço. No 
início de junho, inclusive, 
ela foi tema da reunião de 
cúpula dos líderes do G7, 
evento que reuniu as sete 
nações mais desenvolvidas 
do mundo. Na ocasião, 
provocados a falar sobre 
o assunto, os delegados 
dos países-membros se 
comprometeram coletiva-
mente com o “uso seguro 
e sustentável do espaço”, 
fazendo esforços mais sig-
nificativos para enfrentar 
o problema dos chamados 
detritos espaciais.

Na mesma semana, en-
quanto os representantes 
dos países ricos se preocu-

pavam com o lixo eletrôni-
co no espaço, o relatório 
Crianças e Lixeiras Digi-
tais, divulgado pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), trazia informações 
impactantes sobre o lixo 
eletrônico aqui na Terra. 
Segundo o estudo, cerca 
de 18 milhões de menores 
trabalham com reciclagem 
no setor informal pro-
cessando esses resíduos 
e estando, portanto, ex-
postos a ambientes tóxi-
cos responsáveis por in-
úmeros problemas graves 
de saúde.

Além das similaridades 
existentes na preocupa-
ção com lixo eletrônico 
nos dois ambientes, essa 
discussão tem como pano 
de fundo a necessidade de 
equacionar os benefícios 
que serão trazidos pela 
formação das chamadas 
constelações de satélites 
de baixa órbita e o perigo 
da convivência destes eq-
uipamentos de forma não 
harmônica com o grande 

volume de objetos que já 
gravitam ao redor da Ter-
ra.

Em termos de benefí-
cios, os satélites de baixa 
órbita trazem como princi-
pal promessa a viabilidade 
da cobertura de banda 
larga a milhões de pessoas 
em países desenvolvidos e 
em desenvolvimento. Isso 
porque, ao contrário dos 
ch a m a -
dos sa-
t é l i t e s 
geoesta-
cionári-
o s 
(GEO), que ficam posicio-
nados a uma distância de 
aproximadamente 36 mil 
quilômetros de distância 
da Terra, os de baixa ór-
bita (LEO) operam entre 
500 e 2 mil quilômetros 
e possibilitam utilizar dis-
positivos menores e mais 
baratos.

Essa menor distância 
permite uma viagem mais 
rápida dos dados, conhecida 
como latência. Consideran-

do ainda que esses elemen-
tos transitam de forma mais 
ágil nas condições ofereci-
das pelo espaço (vácuo) do 
que nos cabos submarinos 
de fibra óptica, os satélites 
de baixa órbita são, junta-
mente com a tecnologia 5G, 
vistos como uma das tecno-
logias mais disruptivas dos 
próximos anos.

Os maiores entusiastas 
chegam 
a apon-
tar a 
possibi-
lidade de 
a con-

exão por satélites de baixa 
órbita chegar ao ponto de 
estabelecer uma cobertura 
total da área do planeta com 
internet rápida e de quali-
dade.

Apesar desta possibi-
lidade, o otimismo fica um 
pouco mais moderado 
quando se analisa a pos-
sibilidade de esses satélites 
ampliarem a quantidade de 
resíduos espaciais ou, até 
mesmo, o risco de colisão 

entre eles e o material que 
já flutua no espaço.

Segundo o portal da 
E&T Engineering and 
Technology, organização 
global especializada em 
partilha de conhecimento 
avançado para promover 
a ciência e a engenharia 
em todo o mundo, ao par-
ticipar da reunião do G7, 
a diretora do Escritório 
da ONU para Assuntos 
do Espaço Exterior, Sim-
onetta Di Pippo, ressaltou 
a necessidade urgente de 
estabilizar as operações 
espaciais globais.

“Devemos desenvolver 
atividades preparadas para 
o futuro agora, para ofer-
ecer um ambiente espacial 
seguro, protegido e susten-
tável para o amanhã”, disse 
ela, elogiando a iniciativa 
dos líderes do G7 de co-
locar a sustentabilidade do 
espaço no centro da agenda 
política.

A publicação informou 
ainda que, no ano passado, 
a Agência Espacial do Re-

ino Unido concedeu 1 mil-
hão de libras a sete empresas 
que desenvolviam projetos 
para ajudar na remoção ativa 
de lixo espacial da órbita. 
Mais recentemente, a agência 
convocou empresas espaciais 
para licitar uma parte de um 
fundo de 800 mil libras para 
desenvolver novos conceitos 
para missões de remoção de 
detritos espaciais.

O engajamento do G7 
nessas discussões e as notí-
cias sobre estas iniciati-
vas mostram que, de uma 
forma ou de outra, riscos e 
oportunidades estão sendo 
avaliados com seriedade. 
Isso é uma notícia anima-
dora pois, tanto no espaço 
quanto no chão, a virtude 
está no equilíbrio. Então, 
que venham os satélites de 
baixa órbita, que a internet 
rápida e de qualidade seja 
um bem universal, e que 
haja controle sobre os re-
síduos espaciais.

Marcelo Leite é diretor de Estratégia e 
Portfólio na Sencinet.
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Satélites de baixa órbita 
ampliam a quantidade de re-

síduos no espaço

Só o Estado pode oferecer 
uma solução integrada para 

essa questão

Cidadania – existência: transportes

Sustentabilidade espacial entra na rota da banda larga para todos
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Moeda chinesa na  
mira dos bancos centrais

O renminbi (iuan) participa com apenas 2,5% na com-
posição dos ativos de reserva internacional. Mas 

há grandes perspectivas de crescimento. O 8º relatório 
anual sobre Investidores Públicos Globais do think tank 
inglês Fórum de Instituições Monetárias e Financeiras 
Oficiais traz uma pesquisa sobre os planos de alocação de 
ativos por gestores de reservas de bancos centrais, fundos 
soberanos e fundos de pensão públicos. Em conjunto, os 
mais de 100 investidores consultados administram US$ 
42,7 trilhões, detalha o economista Otaviano Canuto, ex-
diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Cerca de 30% dos bancos centrais planejam aumentar 
suas alocações em renminbi nos próximos 12 a 24 meses, em 
comparação com apenas 10% no relatório do ano passado, 
enquanto 70% disseram pretender elevar no longo prazo.

Os BCs em todas as regiões serão compradores líqui-
dos de títulos chineses no médio prazo, especialmente na 
África, onde quase metade planeja aumentar suas reservas 
em renminbi. Os ativos asiáticos em geral estão em alta 
demanda, com 40% dos investidores públicos globais 
esperando aumentar sua exposição na região.

Cerca de 18% dos entrevistados disseram pretender 
reduzir suas participações em euros nos próximos 12 a 24 
meses, enquanto 20% disseram isso em relação ao dólar. Há 
20 anos, a moeda norte-americana representava 71% dos 
ativos de reserva, participação que caiu para 59%. A presença 
do euro aumentou de 18% para 21% no mesmo período.

Desplugado

“A comunicação digital permanente destrona o escutar, 
refletir, analisar, interpretar e formular perguntas. En-
fraquece a palavra, o diálogo. Robustece, como há muito, 
afirmava Napoleão, a repetição para conquistar o povo. 
Tê-lo como expectador de candidato a fascista”, instiga o 
consultor Luiz Affonso Romano.

“Os consultores devem desligar o celular quando aten-
dem o cliente, estiverem lendo, palestrando, ministrando 
cursos, com a família, se exercitando. Afinal, é um profis-
sional de aconselhamento e não médico com paciente em 
UTI ou advogado de corruptos. Devem ler e discutirem o 
que leem.”

É a mãe

A ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil de Bolsonaro 
chama atenção para a necessidade urgente de acabar com 
a figura do suplente de senador, que deveria ser substi-
tuído pelo segundo colocado na eleição. No caso de Ciro, 
tomará posse a mãe do líder do Centrão.

Rápidas

Nessa sexta-feira, o programa de Pós-Graduação em 
Direito da UFMG recebe Robert Stack, ex-subsecretário 
do Tesouro de Obama, para falar sobre “O Projeto BEPS: 
as 15 ações originais e questões atuais”. A coordenação é 
de André Moreira e Fernando Moura, sócios do escritório 
Sacha Calmon Misabel Derzi. A palestra será transmi-
tida em youtube.com/watch?v=5IvSrWkvK_M, às 930h 
*** “A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ 
realiza a Expo Virtual Fotos Rio de Janeiro no inverno pandêmico 
2021, de Bayard Boiteux, vice-presidente executivo da 
Associação. A mostra (facebook.com/expofotosinverno-
2021bayardboiteux) conta com apoio de Sérgio Castro 
Imóveis, Shopping Ouvidor e Escola Técnica de Turismo 
Cieth. A curadoria é de Viviane Fernandes.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA ABC COOP -

COOPERATIVA DE CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DO ABC

O Diretor Presidente da ABC COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO E DO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DO ABC, CNPJ
40.065.131/0001-71, NIRE 354001892911, inscrição estadual 79935750611-
7, com sede na Rua Coral nº 234, sala 03, Jardim do Mar, São Bernardo do
Campo/SP, CEP 09725-650, convida a presença de todo o quadro societário
composto de (20) vinte  cooperantes para comparecer em sua sede no dia
03/08/2021 com primeira chamada as 17:00h, segunda chamada as 18:00h
e terceira e última chamada as 19:00h para participar da PRIMEIRA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021, para deliberar e votar
seguinte pauta: (1) Entrada e saída de associados. É obrigatório o uso de
máscara de proteção, de álcool gel 70º e manter distanciamento de segurança.

São Bernardo do Campo/RJ, 29 de julho de 2021.
Anderson Carneiro de Carvalho – Diretor Presidente – CPF 280.450.288-07.

TRIGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM. Juiz de Direito, 
Dr.(a) Milena Angelica Drumond Morais Diz - Juiz Titular, do Cartório da 
38ª Vara Cível da Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro, FAZ 
SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que 
funciona a Av. Erasmo Braga, 155 Salas 309A,311Ae313ACEP: 20020-
903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3225 e-mail: cap38vciv@tjrj.
jus.br, tramitam os autos da Execução de Título Extrajudicial - Pagamento; 
Nota Promissória, nº 0144721-91.2010.8.19.0001, requerida por MARCIO 
PAULO DE OLIVEIRA DIAS, em face de JOÃO BATISTA GIOIA, alegando 
em síntese o seguinte: “Citação da parte Executada para: no prazo de 
3(três) dias, efetuar o pagamento da dívida (CF.art.829, caput do CPC); 
ou apresentar embargos à execução. A parte executada fica ciente de 
que, efetuando o pagamento integral da dívida, o valor dos honorários 
advocatícios será reduzido pela metade (cf.art.827, p. 1° do CPC/2015)”. 
Assim, pelo presente edital, CITA o executado JOÃO BATISTA GIOIA, que 
se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 3 (três) 
dias efetuar o pagamento da quantia de R$ 180.030,00 (cento e oitenta 
mil e trinta reais) ou nomear bens à penhora, sob pena de lhes serem 
penhorados tantos bens quantos bastarem para garantia do débito. Caso 
não ofereça contestação, e de que permanecendo revel, será nomeado 
curador especial (art.257,IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio 
de Janeiro, Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e 
um.. Eu, Roger Mateus dos Santos Pereira Ramos - Estagiário - Matr. 
120000031886, digitei. E eu,Sueli Aparecida de Carvalho - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/27851, o subscrevo.

VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DA CAPITAL 
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Marcius da Costa Ferreira - Juiz Titular do Cartório da Vara de 
Registros Públicos da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que 
o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo 
Braga, 115- 2 ANDAR SL 221 D CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro 
- RJ e-mail: capvregpub@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Vistoria / Atos Processuais, 
de nº 0326513-36.2014.8.19.0001, movida por CARLOS ALBERTO PINTO 
objetivando a Retificação das Metragens do imóvel da Rua Aracaju nº 81, 
antigo nº 59, Campo Grande - RJ. Assim, pelo presente edital CITA MANUEL 
PACHECO DA SILVA e s/m ou sucessores, que se encontram em lugar 
incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação 
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereça contestação. Dado 
e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 17 de maio de 2021. Eu, Gilson 
Mendes Peixoto Filho - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/5509, digitei 
e subscrevo. Dr.(a) Marcius da Costa Ferreira - Juiz Titular do Cartório da 
Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital.

FMI mantém previsão de 6%  
de crescimento global este ano

Ao defender a ma-
nutenção de políti-
cas monetárias que 

estimulem a recuperação 
econômica, o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) 
manteve suas previsões de 
crescimento global em 6% 
para 2021, e melhorou para 
4,9% a projeção para 2022. 

Conforme o Jornal 
Econômico de Portugal, 
na atualização de verão 
do relatório de previsões 
econômicas mundiais, pu-
blicado nesta terça-feira, 
o organismo explica que 
apesar da previsão global 
para a economia mun-
dial se manter inalterada, 
verifica-se um fosso entre 
dois blocos. O primeiro é 
formado pelos países on-
de a vacinação se tem de-
senrolado de forma rápida 
e ágil, permitindo estimar 
uma maior normalização 
da atividade no final des-
te ano, e o segundo pelos 

Estados onde o perigo de 
novas vagas de infectados 
pela Covid-19 e óbitos 
ameace a recuperação.

Para a Zona do Euro, a 
previsão é revista em alta 
ligeira, projetando agora 
uma expansão do PIB de 
4,6% este ano, mais 0,2 
ponto percentual (p.p.) do 
que no anterior relatório, 
e 4,3% em 2022, mais 0,5 
p.p..

Assim, as economias 
avançadas veem a previsão 
de crescimento da econo-
mia subir 0,5 p.p., muito 
por efeito da melhoria da si-
tuação da pandemia nestes 
países, mas também dado 
o impacto estimado do pa-
cote de estímulo orçamen-
tal aprovado nos EUA. De 
acordo com a instituição de 
Bretton Woods, a econo-
mia norte-americana deverá 
crescer 7% este ano e 4,9% 
em 2022.

Já o Japão e as principais 

economias europeias só de-
verão registar uma retoma 
mais forte no segundo se-
mestre, depois da necessi-
dade de voltar a apertar as 
restrições no início deste 
ano.

Por outro lado, os mer-
cados emergentes tiveram 
o seu crescimento revisto 
em baixa em 0,4 p.p. em re-
sultado das “severas ondas 
de Covid-19” que assola-
ram algumas das principais 
economias do sudeste asi-
ático, junto com a indiana. 
Também a diminuição de 
0,3 p.p. na previsão de cres-
cimento da China este ano, 
fruto do recuo no apoio or-
çamental e no investimento 
público, contribuem para 
este resultado.

Brasil

Em sentido contrário, a 
América do Sul tem o seu 
outlook para 2021 melhora-

do, depois das agradáveis 
surpresas em termos de 
crescimento registadas no 
Brasil e México no primeiro 
semestre, uma situação se-
melhante à esperada para a 
África do Sul.

“Embora o crescimento 
possa vir a ser mais forte 
do que o projetando, os 
riscos descendentes domi-
nam no curto prazo”, ad-
mite o FMI que é liderado 
por Kristalina Georgieva. 
Ela admite que, por outro 
lado, uma “melhor coo-
peração” global em torno 
das vacinas poderá ajudar 
a prevenir novas ondas de 
infeção e o aparecimento 
de novas variantes. Es-
ta evolução poderia levar 
também a uma aplicação 
mais rápida do que o espe-
rado na poupança acumu-
lada das famílias e a uma 
maior confiança e gastos 
de investimento por parte 
das empresas.

Crédito será importante para 63% no pós-pandemia

Para 63% dos bra-
sileiros é clara a 
importância do 

crédito na retomada econô-
mica como um todo, mes-
mo com a percepção de que 
as taxas estão mais altas no 
momento. A avaliação é re-
sultado da pesquisa feita pe-
la Serasa, em parceria com 
a Opinion Box, para enten-
der o comportamento e a 
percepção dos brasileiros 
com a retomada econômica 
cada vez mais próxima na 
vida das pessoas e a busca 
por crédito durante e pós-
pandemia. 

No estudo “O papel do 
crédito em um momento de 
retomada”, o levantamento 
constatou, ainda, que 79% 
dos entrevistados utiliza-
ram algum tipo de crédito 
durante a pandemia, e o 
cartão de crédito foi a fonte 
mais utilizada por 62% dos 
brasileiros para, principal-
mente, comprar itens essen-
ciais como higiene pessoal 
e alimentos. Observou-se, 

ainda, que 3 em cada 10 
brasileiros tiveram que usar 
algum tipo de crédito por 
seis ou mais vezes durante 
o período.

Entre aqueles que preten-
dem utilizar crédito no pós-
pandemia, o cartão de cré-
dito continuará a ser a fonte 
mais procurada de recursos, 
sendo buscado principal-
mente em bancos tradicio-
nais e digitais. Segundo o 
estudo, a tomada de crédito 
neste segundo momento vi-
sa, ainda, a compra de itens 
essenciais e o pagamento de 
dívidas.

De acordo com Amanda 
Rapouzo, gerente da Serasa, 
o estudo reforça a tendência 
de que o brasileiro precisará 
de crédito para recomeçar e 
a dúvida será escolher a me-
lhor alternativa com tantas 
opções no mercado. “Acre-
ditamos que uma vida finan-
ceira saudável só é possível se 
você for capaz de identificar 
a melhor alternativa para o 
seu caso. O Serasa eCred, 

marketplace de crédito da Se-
rasa, vem para democratizar 
o acesso ao crédito e ajudar 
nesta decisão. Seja em gran-
des bancos ou em bancos 
digitais, é importante que o 
consumidor tenha uma clara 
visão das ofertas que ele tem 
ao seu dispor e possa esco-
lher o que melhor se adequa 
ao seu perfil e orçamento”, 
explica. 

O aumento expressivo 
no tráfego de internet no 
Brasil registrado no último 
ano também é refletido em 
como os consumidores têm 
se informado: meios digi-
tais como sites, aplicativos, 
serviços de busca e redes 
sociais têm sido a principal 
fonte de informação sobre 
crédito. Além disso, 37% 
dos que tiveram crédito re-
cusado em alguma institui-
ção viram bancos digitais 
como uma alternativa para 
acesso ao recurso. 6 em ca-
da 10 pessoas consideram 
que plataformas digitais 
têm melhores condições de 

pagamentos e facilidade de 
busca.

Equidade de gênero tam-
bém é um ponto de atenção 
dentro da concessão de cré-
dito: enquanto quase meta-
de dos homens (48%) têm 
o limite do cartão de crédito 
superior a R$3.600, apenas 
41% das mulheres estão 
nessa categoria. Amanda 
Rapouzo explica que isso 
pode ser reflexo da dispari-
dade salarial ainda existente 
no país, além da desigualda-
de entre homens e mulheres 
ainda existente. 

A pesquisa “O papel do 
crédito em um momento de 
retomada” ouviu 2.068 pes-
soas em todas as regiões do 
país entre 22 de junho e 2 
de julho de 2021. A mar-
gem de erro é de 2,2 pontos 
percentuais e o intervalo de 
confiança é de 95%.

Para conferir a pesquisa 
completa acesse o link: ht-
tps://www.serasa.com.br/
ecred/blog/pesquisa-credi-
to
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Baile de favela. Em Tóquio

Em meio à constelação reunida em Tóquio, Simone 
Arianne Biles, ou simplesmente Simone Biles, nas-

cida em Columbus, Ohio, EUA (14 de março de 1997, 24 
anos) está fadada a ser uma das estrelas de maior brilho 
destes Jogos Olímpicos. Depois do sucesso das Olimpía-
das do Rio de Janeiro de 2016, quando conquistou quatro 
medalhas de ouro e uma de bronze, mais as 25 medalhas 
dos Mundiais de Ginástica Artística, sendo 19 delas de 
ouro, era inevitável revelar-se como raro fenômeno na sua 
modalidade.

O preço da condição de raro destaque manifestou-se 
logo no primeiro solo, quando “pousou” além da área 
determinada, fora do praticável, custando uma fração de 
ponto na nota a ela atribuída. Ainda assim, foi a maior 
pontuação classificatória na modalidade. Só mesmo o 
peso de corresponder à expectativa tão grande pode 
desequilibrá-la.

Em terceiro lugar nos procedimentos de classificação 
ficou a brasileira Rebeca Andrade, nascida em Guarul-
hos, São Paulo, há 22 anos (8 de maio). Além de uma 
performance quase perfeita (15.100 pontos versus 15.183 
pontos de Simone Biles), a atleta ousou apresentar-se com 
a trilha sonora Baile de favela, um funk bem carioca, tão ca-
rioca quanto o Club de Regatas do Flamengo, clube pelo 
qual ela compete, quando não está representando o Brasil.

Há dez anos na coluna 
Empresa-Cidadã

(Coluna E-C: 20/7/2011) – Tecnologia de ponta ou 
ponta de tecnologia?

“A Rede de Tecnologia Social (rts.org.br) recebeu sug-
estões de projetos de diferentes temas, desenvolvidos em 
diferentes regiões, mapeando assim tecnologias sociais ca-
pazes de contribuir para a erradicação da miséria no país.”

“No tema da economia solidária, encontra-se o projeto 
‘Comercialização de Produtos Orgânicos e Agroecó-
logicos, com Ênfase na Entrega em Domicilio e Ponto 
Fixo de Venda’. De autoria de Silvio Vieira, a iniciativa 
visa a superar dificuldades representadas por encontrar, 
ao preço justo, facilidades em logística de distribuição de 
produtos in natura, bem como a falta de conhecimento 
sobre as diferenças entre produto orgânico e outros, e 
ainda a percepção do agricultor familiar na preparação de 
seu produto de forma mais adequada.”

“No tema da agricultura familiar, outra tecnologia so-
cial relacionada é a da ‘Produção Agroecológica Integrada 
e Sustentável (Sistema Pais)’. Criada por Aly Ndiaye, tem 
o propósito de fazer agricultura sustentável, sem emprego 
de agrotóxicos, integrando técnicas simples e já conhe-
cidas em muitas comunidades rurais para reduzir a de-
pendência de insumos de fora da propriedade, diversificar 
a produção, racionalizar a utilização de recursos hídricos, 
alcançar a sustentabilidade em pequenas propriedades e 
reconstruir áreas degradadas em volta das casas, denomi-
nadas como ‘Quintais Agroecológicos’.”

“Desenvolvida desde 1999, a tecnologia consiste em 
integrar a produção, na forma de anéis, cada um deles 
destinado a uma cultura, complementar à seguinte, sem 
o uso de agrotóxicos. O pressuposto adotado é o de que 
não existe praga, mas desequilíbrio ambiental. Assim, na 
hipótese de eventuais ataques, enquanto o sistema é re-
composto, são utilizados remédios caseiros, baseados no 
controle biológico.”

Para se alcançar a sustentabilidade, há quem aposte na 
tecnologia de ponta. Com ponta de tecnologia, no en-
tanto, ela também pode ser alcançada.

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

Edital de 2ª Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados 
de Recebíveis Imobiliários - CRI - da 1ª Série da 2ª Emissão da Reit 
Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit Securitizadora de 
Recebíveis Imobiliários S.A., CNPJ/MF 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos 
termos da cláusula 8.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 
1ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” 
e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem 
pela presente, em segunda ordem, convocar os Titulares da 1ª Série da 2ª 
Emisssão dos CRIs da Emissora (“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral 
de Titulares dos CRI da Emissão (“Assembleia Geral”), a se realizar no dia 
06 de agosto de 2021, às 15:00h (quinze horas), de forma exclusivamente 
digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso 
disponibilizado individualmente para os Titulares dos CRI devidamente 
habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”). A Ordem do Dia da Assembleia Geral será: 
(i) Deliberar acerca da substituição do índice de atualização monetária 
dos CRI, o IGP-M, pelo IPCA, de acordo com a solicitação recebida pela 
Emissora; (ii) Conceder autorização para que a Emissora, em conjunto com 
o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar 
as deliberações, inclusive a formalização de aditamentos aos documentos 
da Emissão, caso necessário.  Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem 
do Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI, independentemente 
de terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto proferido. Caso não 
restem aprovados os itens (i) e (ii) da Ordem do Dia, ocorrerá o pré-
pagamento da operação, na forma permitida na cláusula 2.14 do Termo 
de Securitização (“Amortização Extraordinária Parcial do CRI”) e 5.4 
do Contrato de Cessão (“Recompra Obrigatória com Recursos de Pré-
pagamento”), fato esse igualmente oponíveis a todos os Titulares dos 
CRI, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral ou 
do voto proferido. Em razão da situação de calamidade pública, visando a 
segurança de todos, em linha com a Instrução nº 625 da CVM de 14 de maio 
de 2020, a Assembleia Geral será realizada por meio da plataforma eletrônica 
Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que 
enviarem por correio eletrônico para ri@reit.com.br e para gdc@gdcdtvm.
com.br, os documentos que comprovem os poderes de representação 
dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua condição de 
Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Para os fins acima, 
serão aceitos como documentos de representação: participante pessoa física 
- cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração 
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) 
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular 
do CRI; e a) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato 
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário 
que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada 
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado 
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração, (i) com firma 
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada 
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Adicionalmente, a 
manifestação dos titulares poderá ser realizada por meio da assinatura e 
preenchimento do Anexo I. Para a validade de tal manifestação, essa deverá 
ser instruída com cópia (i) dos documentos que comprovem a representação do 
titular; e (ii) o documento de identificação dos signatários, e encaminhada, até 
o dia 05 de agosto de 2021, aos cuidados do agente fiduciário e da Emissora, 
por e-mail, para gdc@gdcdtvm.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. Os 
termos que não se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado 
que lhes é atribuído nos documentos da Emissão. Rio de Janeiro, 28 de julho 
de de 2021. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 
S.A. ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRI DA 1ª SÉRIE DA 2ª 
EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS 
S.A. DE 06 DE AGOSTO DE  2021. ANEXO I TERMO DE APURAÇÃO DE 
VOTOS. Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, manifesto meu voto da 
seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ). Com relação ao item (ii) da Ordem do dia, 
manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( )
NOME DO TITULAR OU REPRESENTANTE POR EXTENSO:
ASSINATURA:

FREKANS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 41.382.126/0001-55 - NIRE 33.3.0033737-7

Ata de AGE em 20/07/21. 1. Data, Hora e Local: No dia 20/07/21, às 12h, 
na sede da Cia., localizada na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. 
2. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Cia., 
conforme evidenciado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da 
Cia. 3. Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia con-
soante o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”), em razão da presença de acionista representando a totalidade do 
capital social da Cia. 4. Mesa: Presidente: Marcelo Duarte, Secretário: Mary 
Chaves Tenório. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito da emissão 
privada de debêntures conversíveis em ações ordinárias da Cia., da espécie 
quirografária e séria única. 6. Deliberação Tomada: Instalada a assembleia, 
a acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições a emissão pri-
vada, pela Cia., de debêntures conversíveis em ações ordinárias da Cia., da 
espécie quirografária e em série única, com as seguintes características bá-
sicas: a) destinação dos recursos: os recursos obtidos por meio da emissão 
serão destinados ao custeio das atividades da emissora e investimento em 
suas subsidiárias; b) valor total da emissão: R$5.000.000,00; c) quantidade 
de debêntures e número de séries: 500 debêntures, em série única; d) valor 
nominal unitário: R$10.000,00; e) data base da emissão: 20.07.21; f) data de 
vencimento: 20.07.26; g) forma e tipo: nominativas, escriturais, sem emissão 
de cautelas ou certificados, conversíveis em ações ordinárias de emissão 
da Cia. desde que não amortizadas ou resgatadas até seu vencimento; h) 
formas de subscrição e pagamento: as debêntures são subscritas e integra-
lizadas pelo ICP - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
Investimento no Exterior nesta data, sendo certo que as debêntures que não 
forem subscritas pelo debenturista até a data de vencimento serão cancela-
das; (i) espécie: as debêntures serão da espécie quirografária; (j) remunera-
ção das debêntures: as debêntures não farão jus a remuneração; (k) preço 
de subscrição: as debêntures serão subscritas pelo seu valor nominal unitá-
rio; (l) local de pagamento: os pagamentos a que o debenturista fizer jus se-
rão efetuados por meio de TED ou qualquer outra forma de transferência ele-
trônica de recursos autorizada pelo BACEN, para a conta corrente informada 
pelo debenturista; (m) prorrogação de prazos: considerar-se-ão prorrogados 
os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o primeiro 
dia útil subsequente, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos; 
(n) publicidade: todos os atos e decisões decorrentes da emissão que, de 
qualquer forma, vierem a envolver interesses do debenturista, deverão ser 
obrigatoriamente comunicados na forma de avisos, no DOERJ e na edição 
regional de jornal de grande circulação usualmente utilizado pela Cia. para 
as suas publicações, bem como por meio de notificações ao debenturista; 
(o) negociação: as debêntures não serão registradas para negociação em 
sistema organizado. A administração da Cia. está autorizada e instruída a 
prontamente tomar todas as providências para firmar, em conformidade com 
o estatuto social da Cia., os documentos e contratos necessários visando a 
efetiva implementação e formalização da operação de emissão de debêntu-
res, incluindo a escritura de emissão das debêntures, nos termos do Anexo I  
a esta ata, respeitadas as condições básicas aprovadas. As debêntures ora 
aprovadas e emitidas são totalmente subscritas neste ato por ICP - Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, nos 
termos do boletim de subscrição que integra a presente ata como Anexo II, 
no qual constam os termos para integralização das debêntures subscritas. 
Fica autorizada a administração da Cia. a tomar todas as medidas e assinar 
todos os documentos necessários à completa implementação das delibera-
ções tratadas nesta assembleia, inclusive representando a Cia. perante re-
partições públicas para efetivação das inscrições e baixas cadastrais neces-
sárias. 7. Encerramento e Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a 
tratar e na ausência de manifestação por qualquer dos presentes, foram os 
trabalhos suspensos para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, 
foi assinada por todos os presentes. RJ, 20/07/21. Mesa: Marcelo Duarte 
- Presidente, Mary Chaves Tenório - Secretária. Acionista Presente: ICP 
- Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento 
no Exterior; Por: BRL Trust Investimentos Ltda. Jucerja em 26/07/2021 sob 
o nº 4202309. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Consumo nos setores de turismo  
e diversão cresce em junho no Rio
O consumo das clas-

ses C e D no Bra-
sil recuou 5% em 

junho, depois de ter subi-
do 8% em maio, de acordo 
com a Pesquisa de Hábitos 
de Consumo da Superdigi-
tal, fintech do Grupo San-
tander. O levantamento é 
realizado mensalmente e 
busca traçar o perfil do con-
sumidor das classes C e D.

No Rio de Janeiro, o con-
sumo em junho sobre o mês 
anterior andou de lado, em 
0,1%, depois de um cres-
cimento significativo em 
maio, de 38%. Os setores 
que mais cresceram foram 
Companhias Aéreas (58%), 
Rede Online - serviços de 
aplicativos (38%), Diversão 
e Entretenimento (15%) e 
Hotéis e Motéis (15%). As 
quedas foram observadas 
nos setores Lojas de Arti-
gos Diversos (-9%), Teleco-
municações (-8%) e Com-
bustível (-6%).

Na avaliação de Luciana 
Godoy, CEO da Superdi-
gital no Brasil, as pessoas 
estão se sentindo mais se-
guras para irem às ruas e 
consumirem. “Podemos ver 
um grande aumento nos 
gastos do setor de turismo, 
com Companhias Aéreas e 
Hotéis. Ou seja, as pessoas, 
aos poucos, estão voltando 
a viajar. Acreditamos que o 
recuo nos gastos gerais em 
junho seja pontual. Tam-
bém não podemos esque-
cer que maio foi um mês de 
grande recuperação e com 
uma data importante para 
comércio, que foi o Dia das 
Mães. Por isso, para nós, era 
esperado que junho apre-
sentasse arrefecimento, mas 
continuamos acreditan-
do num segundo semestre 
bom para o varejo”, avalia a 
executiva.

O levantamento da Su-
perdigital mostrou que não 
houve grandes mudanças 
na divisão dos gastos men-
sais das classes C e D. Su-
permercado continua sendo 
o setor mais representativo, 
com 34% do total, seguido 
de Restaurantes (12%) e 
Lojas de Artigos Diversos 
(11%).

Aluguel por temporada

Segundo a Federação do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
São Paulo (Fecomércio-SP), 
o setor do turismo no país 
registrou, em maio de 2021, 
um faturamento de R$ 9,3 
bilhões – o valor é 47,5% 
superior ao assinalado no 
mesmo período em 2020.

Segundo Thiago Mores-
qui, sócio-fundador do Ca-
sa Temporada, a movimen-
tação do turismo pode ser 
justificada pelo crescimento 
do mercado de aluguel por 
temporada. “Com os ho-
téis fechados ou atuando 
com capacidade reduzida, 
os imóveis para locação por 
temporada ganharam desta-
que e se tornaram uma óti-
ma opção para as pessoas 
que desejam sair da rotina”, 
diz.

Para ele, o fato de as 
pessoas estarem passando 
mais tempo juntas dentro 
de casa devido à pandemia 
de Covid-19 fez com que 
a busca por alternativas de 
lazer – que incluem viagens 
em família – se tornasse um 
grande desafio. Por isso, op-
ções mais reservadas, como 
o aluguel de imóveis por 
temporada, passaram a ser 
mais consideradas.

“Com casas particulares, 
a exposição ao vírus é me-
nor. Além disso, é possível 

adaptar a própria rotina ao 
novo ambiente. Com isso, 
o mercado de aluguéis para 
temporada teve um cresci-
mento de 2.000%. Vimos 
o aumento no número de 
imóveis para locação e tam-
bém no volume de viajantes 
– principalmente para cam-
po e montanhas”, explica.

Os dados acima dispos-
tos foram extraídos da pla-
taforma Casa Temporada, 
que também constatou que 
os imóveis são procurados 
e escolhidos a partir das se-
guintes considerações: loca-
lização, condições, confor-
to, lazer, garagem, preço e 
permissão de animais.

De acordo com o busca-
dor Kayak, a busca por hos-
pedagem está em alta entre 
os brasileiros. De acordo 
com um novo levantamen-
to que compara o mês de 
maio em relação ao mês de 
março de 2021, a pesquisa 
por pousadas na plataforma 
cresceu nove vezes mais, 
enquanto as buscas por ho-
téis aumentaram oito. Pro-
curas pelas categorias hos-
tel e aluguel de temporada 
também tiveram crescimen-
to expressivo de sete vezes 
mais em relação ao mês de 
março.

Segundo a plataforma, 
todas as categorias de hos-
pedagem registraram alta de 
março a maio de 2021: ho-
téis foram os preferidos no 
share total de buscas, com 
48%, seguidos por aluguel 
de temporada, com 20%, 
pousadas, com 17%, re-
sorts, com 9%, hostel, com 
6% e aparthotéis, com 1%. 
Ou seja, nos últimos três 
meses, a grande maioria dos 
turistas do Brasil ainda bus-
cam por hotéis e aluguel de 
temporada na plataforma, 
mas o crescimento mais ex-

pressivo foi por pousadas, 
que é a terceira categoria 
mais buscada.

Dentre os destinos mais 
buscados por meio de 
hospedagem, na catego-
ria hotéis, Miami (EUA), 
Campos do Jordão (SP) 
e Gramado (RS) lideram. 
Para pousadas, Campos do 
Jordão e Gramado surgem 
novamente, mas agora di-
vidindo as preferências 
dos hóspedes com Monte 
Verde (MG). Na categoria 
de aluguel de temporada, 
novamente a cidade do in-
terior paulista e o destino 
gaúcho dividem o topo, 
desta vez com Fortaleza 
(CE). Já entre os destinos 
favoritos para quem busca 
resorts, Cancun (México) 
lidera, seguida por Praia 
do Forte (BA) e Angra dos 
Reis (RJ).

A alta nas buscas de ho-
téis em Miami e resorts em 
Cancún vai ao encontro dos 
dados do mapa de tendên-
cias de viagens do Kayak, 
que mostra uma evolução 
também nas pesquisas por 
passagens internacionais 
nos últimos meses. Porém, 
antes de concluir a compra 
para um destino internacio-
nal, a pedida é consultar o 
mapa de restrições e confe-
rir como está a situação em 
cada país.

O destaque nacional fi-
cou com Campos de Jor-
dão e Gramado, ambas no 
Top 3 em três categorias 
diferentes de hospedagens. 
Além de dividirem o pro-
tagonismo nas categorias 
hotel e pousada, os desti-
nos ainda estão entre os 
mais buscados para aluguel 
de temporada, que engloba 
apartamentos, casas de fé-
rias, chalés, cabanas, condo-
mínios e casas de família.
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA - LEILOEIRO PÚBLICO

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO – Alexandro da Silva Lacerda, Leiloeiro Público, CPF. 042.440.677-28, com escritório
na Rua da Quitanda, 86, sala 201, Centro – Rio de Janeiro/RJ, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário: SOCINAL S.A. – CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, instituição financeira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.881.423/0001-56, com sede na
Avenida John Kennedy, 150, Salas 241/242, Alto da Boa Vista, Araruama, RJ, nos termos da Lei nº 10.931 de 02/08/2004 c/c Lei 9.514
de 20/11/1997, COMUNICA a todos os interessados, em especial aos DEVEDORES: Emitente: LUIS ANTONIO FILHO, inscrito no CPF
sob o nº 974318.857-68), e Interveniente: ARAFER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito
no CNPJ sob o nº 27.500.990/0001-83, com sua sede estabelecida à Rua Dez, nº 122, Pacaembú, Queimados/RJ, neste ato representada
por seu sócio PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 12.263.287-
0, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 108.850.637-24, residente e domiciliado na Rua Republica Dominicana, nº 129,
apto. 903, Parque Hotel, Araruama/RJ, que submeterá à venda na forma Presencial e Eletrônica (on-line), em 1º público leilão no dia 10/
08/2021 às 13:30h, por preço não inferior ao valor do imóvel, e em 2º público leilão no dia 17/08/2021 às 13:30h, por preço não inferior
ao valor da Dívida (nos termos do art. 27 da Lei 9.514 de 20/11/1997), o imóvel descrito e caracterizado como Lote H37 da Quadra QNH
da rua 18, medindo 8,00m de frente e de fundos, por 25,00m de ambos os lados, confrontando pelo lado direito com o lote H38, pelo
lado esquerdo com o lote H36 e nos fundos com o lote H10, totalizando 200,00m² de área de superfície, situada na Vila Pacaembu, em
Queimados. Matriculado sob o n° 4802, junto ao Cartório do 3º Ofício de Justiça de Queimados/RJ, realizando-se na modalidade
eletrônica através do Site: www.alexandroleiloeiro.com.br e na modalidade presencial no seguinte local: Rua da Quitanda, 86, sala 201,
Centro – Rio de Janeiro/RJ.  DA AVALIAÇÃO: O valor atribuído ao imóvel objeto do leilão é de R$ 184.430,00 (Cento e oitenta e quatro mil
e quatrocentos e trinta reais), conforme Termo do Aditivo a Cédula de Crédito Bancário nº 05020416, assinado em 25/07/2016, Avaliação
atualizada correspondente a 61.429,5706 UFIR´S/RJ, que atualizada perfaz o valor de R$ 227.614,98 (Duzentos e vinte e sete mil,
seiscentos e quatorze reais e noventa e oito centavos). DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: Débitos oriundos da Cédula de Crédito
Bancário nº 05020416, que nesta data perfaz o valor de R$ 393.846,13 (Trezentos e noventa e três reais, oitocentos e quarenta e sete
reais e treze centavos), pelo que restou consolidada a propriedade do bem imóvel objeto do presente Edital de leilão, em favor do credor
fiduciário SOCINAL S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos da Lei nº 10.931 de 02/08/2004 c/c Lei 9.514 de
20/11/1997. DA ARREMATAÇÃO E PAGAMENTO: À vista, acrescido de 5% (cinco por cento) correspondente à comissão do leiloeiro
sobre a venda/consolidação de propriedade, e reembolso integral das despesas, tudo nos termos da Lei 9.514/97. DAS CONDIÇÕES
GERAIS: 1) Que o imóvel será vendido em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas e descrição mencionadas nos Editais e outros
veículos de comunicação, são meramente enunciativas; 2) Que o imóvel será vendido no estado em que se encontra não podendo o
arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação, bem como da localização do imóvel
adquirido, não sendo cabível pleitear a rescisão da venda em tais hipóteses; 3) Que os impostos e taxas perante a Prefeitura e
condomínio, se houver, serão assumidos integralmente pelo arrematante; 4) Que a Credora fiduciária não responde por eventual
descaracterização da composição interna em relação ao projeto original; 5) Que correrão por conta do arrematante todas as despesas
e providências relativas à aquisição do imóvel no Leilão, onde destacam-se as seguintes: Escritura pública, imposto de transmissão,
foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registro, averbações, desocupação do imóvel, etc. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente Edital de leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações preliminares e pormenorizadas sobre os imóveis, sobre as
estimativas dos custos com certidões, escrituras e impostos a serem suportados exclusivamente pelo Arrematante para a efetiva
regularização da titularidade, cabendo, no entanto aos interessados ultimarem todas as verificações que de forma preventiva
devem nortear a boa aquisição, sob risco de trazerem exclusivamente para si os ônus decorrentes pela não adoção destas
medidas premonitórias. Informações: 3559-2092 / 97500-8904. www.alexandroleiloeiro.com.br. Rio, 15/07/2021.

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 15 dias do mês de julho de 2021,  
às 10:00 horas, de modo exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada 
na sede social da Smartcoat – Serviços em Revestimentos S.A. (“Companhia”), na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, loja 250, 
parte, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. 2. Convocação: O edital de 
primeira convocação foi publicado, na forma do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), (i) no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 
nas edições dos dias 06, 07 e 08 de julho de 2021, nas páginas 09, 09 e 10, 
respectivamente; e (ii) no jornal Monitor Mercantil, nas edições dos dias 06, 07 e 08 de 
julho de 2021, nas páginas 07, 04 e 03, respectivamente. 3. Presença: Estavam 
presentes os acionistas representando a totalidade do capital social votante da 
Companhia, conforme lista de presença, anexa à presente ata nos termos do  
Anexo I. 4. Mesa: Presidente: Sr. Felipe Demori Claudino; Secretário:  
Sr. César Folly Máximo Júnior, eleitos, por maioria de votos, por meio do voto da 
acionista Priner Serviços Industriais S.A. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a 
emissão de ações no valor total de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), 
todas nominativas e sem valor nominal, e consequente aumento do capital social da 
Companhia, a serem integralizadas mediante a capitalização do crédito oriundo do 
“Contrato Particular de Mútuo Financeiro”, celebrado em 18 de setembro de 2017, 
entre a acionista Priner Serviços Industriais S.A. e a Companhia (“Aumento de 
Capital”). O Aumento de Capital poderá ser homologado parcialmente, desde que 
atingido o valor mínimo de subscrição de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais); e 
(ii) a homologação, total ou parcial, do Aumento de Capital, com a consequente 
alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo valor do 
capital social e o número de ações em que ele passará a estar dividido 6. Protesto: 
Previamente à deliberação da ordem do dia, os acionistas minoritários, Igor Freitas 
Barbiero, Camila Barbiero de Siqueira, Inêz Maria de Freitas Barbiero e Carlos Alberto 
Barbiero, manifestaram-se contrariamente à composição da mesa, apresentando 
manifestação de voto e protesto em separado, que foi recebida e lavrada pela mesa, 
e arquivada na sede da Companhia. 7. Deliberações: Após exame e discussão dos 
itens constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram: 7.1. Aprovar, 
por maioria de votos, por meio do voto da acionista Priner Serviços Industriais S.A., a 
emissão de até 1.335.000.000.000 (um trilhão, trezentas e trinta e cinco bilhões) de 
ações, com preço de emissão total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), 
todas nominativas e sem valor nominal, na mesma proporção das espécies e classes 
existentes, sendo 1.001.250.000.000 (um trilhão, um bilhão, duzentas e cinquenta 
milhões) ações ordinárias, 189.169.500.000 (cento e oitenta e nove bilhões, cento e 
sessenta e nove milhões e quinhentas mil) ações preferenciais Classe A, 
111.205.500.000 (cento e onze bilhões, duzentas e cinco milhões e quinhentas mil) 
preferenciais Classe B e 33.375.000.000 (trinta e três bilhões, trezentas e setenta e 
cinco milhões) preferenciais Classe C. 7.1.1. Do preço total de emissão, o valor de até 
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) será destinado ao capital social e o saldo, no 
valor de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), será destinado à reserva de 
capital, nos termos do Art. 182, parágrafo primeiro, alínea “a” da Lei das S.A.  
7.1.2. O preço de emissão unitário das ações foi fixado em R$0,00004 (quatro 
centésimos de milésimos de reais), por ação. Nos termos da Proposta da 
Administração disponibilizada aos acionistas da Companhia, para a fixação do preço 
de emissão das ações, a Companhia foi avaliada levando em consideração a 
perspectiva de sua rentabilidade futura, nos termos do Art. 170, §1º, I, da Lei das S.A., 
com base no laudo de avaliação elaborado pela empresa especializada  
Grant Thornton Corporate Consultores de Negócios Ltda., datado de 05 de maio 
de 2021, já disponibilizado aos acionistas, sendo certo que os demais critérios 
elencados no Art. 170 da Lei das S.A. não se adequam à realidade da Companhia, por 
não ser esta de “capital aberto” e possuir, nesta data, patrimônio líquido negativo. 
Tendo em vista que a referida avaliação atribui um valor negativo à Companhia, foi 
atribuído um valor positivo para 100% (cem por cento) das ações para o fim de 
emissão das ações e o aumento de capital. 7.1.3. As novas ações emitidas deverão 
ser integralizadas com créditos detidos contra a Companhia, no valor de até a 
totalidade do preço de emissão das ações, oriundos do “Contrato Particular de Mútuo 
Financeiro”, celebrado em 18 de setembro de 2017, entre a Priner Serviços Industriais 
S.A. e a Companhia (“Mútuo”). 7.1.4. A acionista Priner Serviços Industriais S.A. 
exerce a totalidade do seu direito de preferência e subscreve 1.112.455.500.000 (um 
trilhão, cento e doze bilhões, quatrocentas e cinquenta e cinco milhões e quinhentas 
mil) ações, sendo 1.001.250.000.000 (um trilhão, um bilhão, duzentas e cinquenta 
milhões) ações ordinárias e 111.205.500.000 (cento e onze bilhões, duzentas e cinco 
milhões e quinhentas mil) ações preferenciais Classe B, com preço de emissão total 
de R$ 41.665.000,00 (quarenta e um milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil 
reais), conforme o boletim de subscrição disposto no Anexo II, manifestando, desde 
já, irrevogável e irretratável, a intenção de subscrever a totalidade das eventuais 
sobras. 7.1.5. Os acionistas minoritários, Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de 
Siqueira, Inêz Maria de Freitas Barbiero, e Carlos Alberto Barbiero, não aprovaram a 
referida matéria e apresentaram manifestação de voto e protesto em separado, que 
foi recebida e lavrada pela mesa e arquivada na sede da Companhia. 7.2. Aprovar, 
por maioria de votos, por meio do voto da acionista Priner Serviços Industriais S.A., a 
homologação parcial do Aumento de Capital da Companhia, tendo em vista ter havido 
a subscrição de ações com preço de emissão total de R$41.665.000,00 (quarenta e 
um milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais), superior ao mínimo de 
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais). Do preço de emissão das ações ora 
subscritas, R$8.333.000,00 (oito milhões, trezentos e trinta e três mil reais) serão 
destinados ao capital social e o saldo, destinado à reserva de capital, nos termos do 
Art. 182, parágrafo primeiro, alínea “a” da Lei das S.A., com a consequente alteração 
do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a 
seguinte nova redação:  “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de  
R$ 24.943.488,21 (vinte e quatro milhões, novecentos e quarenta e três mil, 
quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos), dividido em 1.001.270.025.000 
(um trilhão, um bilhão, duzentas e setenta milhões e vinte e cinco mil) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, 3.783.390 (três milhões, setecentas e oitenta e três 
mil, trezentas e noventa) ações preferenciais, classe A, nominativas e sem valor 
nominal, 111.207.724.110 (cento e onze bilhões, duzentas e sete milhões, setecentas 
e vinte e quatro mil, cento e dez) ações preferenciais, classe B, nominativas e sem 
valor nominal, e 667.500 (seiscentas e sessenta e sete mil e quinhentas) ações 
preferenciais, classe C, nominativas e sem valor nominal, com as características 
descritas abaixo.” 7.2.1. Os acionistas minoritários, Igor Freitas Barbiero, Camila 
Barbiero de Siqueira, Inêz Maria de Freitas Barbiero e Carlos Alberto Barbiero, não 
aprovaram a referida matéria e apresentaram manifestação de voto e protesto em 
separado, que foi recebida e lavrada pela mesa e arquivada na sede da Companhia. 
7.2.2. Será assegurado aos acionistas o direito de preferência para a subscrição na 
proporção das ações de espécies e classes que detiverem na data do exercício, caso 
em que os valores porventura desembolsados deverão ser entregues diretamente à 
titular do crédito detido, qual seja, a acionista Priner Serviços Industriais S.A., nos 
termos do art. 171, §2º, da Lei das S.A. A preferência deverá ser exercida no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da data de publicação desta ata, nos termos do art. 171, §§ 1º, 
a, e §4º da Lei das S.A., mediante manifestação, por escrito, enviada para o endereço 
eletrônico ri@priner.com.br. 7.2.3. Os acionistas poderão manifestar o interesse na 
aquisição das sobras de ações não subscritas em seus respectivos boletins de 
subscrição, dentro do prazo previsto no item 7.2.2. 7.2.4. Caso, após tal rodada de 
rateio, ainda permaneçam ações não subscritas, a Companhia poderá homologar 
parcialmente o Aumento de Capital, com o cancelamento das eventuais sobras, ou, 
havendo a subscrição de todas as ações rateadas, efetivar a homologação do valor 
total.   7.2.5. Os direitos políticos e patrimoniais conferidos pelas ações ora subscritas 
pela acionista Priner Serviços Industriais S.A. somente poderão ser exercidos após o 
exercício dos direitos de preferência ou após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias 
para o exercício dos direitos de preferência outorgados aos demais acionistas da 
Companhia em decorrência do Aumento de Capital, conforme previstos no item 7.2.2. 
8. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo 
a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da 
presente ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130,  
§ 1º. Mesa: Felipe Demori Claudino - Presidente; César Folly Máximo Júnior - 
Secretário. Acionistas Presentes: Priner Serviços Industriais S.A., neste ato 
representada por seus procuradores César Folly Máximo Júnior e Felipe Demori 
Claudino; Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de Siqueira, Inêz Maria de Freitas 
Barbiero, Carlos Alberto Barbiero, representados por seu procurador Andre de Godoy 
Fernandes. [Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio] 
Rio de Janeiro, 15 de julho de 2021. Felipe Demori Claudino - Presidente.  
César Folly Máximo Júnior - Secretário. 

VRYHOF Anchors Brasil Equipamentos Para Ancoragem Ltda.
CNPJ nº 11.267.478/0001-07 - NIRE nº 32.2.0850638-9

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 23/07/2021
Data, hora e local: 23/07/2021, às 10h, na sede da Sociedade. Presença e 
Convocação: Dispensada a convocação dos sócios, tendo em vista a pre-
sença da totalidade destes, a saber: (a) Mooring Holding B.V., CNPJ 
38.377.926/0001-73, sociedade sucessora por incorporação da Vrijhof 
Ankers Beheer B.V., CNPJ 11.320.661/0001-10; e (b) Brastech Petróleo e 
Gás Ltda., com o Contrato Social arquivado na JUCERJA nº 33.2.0209485-2, 
em 11/09/1989 e CNPJ 35.823.996/0001-10.  Mesa: Bruno de Luca Zanatta 
- Presidente; Marco Antônio Junqueira de Arantes - Secretário. Deliberações: 
Os sócios aprovaram, por unanimidade, as seguintes deliberações: 1. A sócia 
Brastech, acima qualificada, titular de 695.367,65 quotas, com o valor nomi-
nal de R$ 1,00, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, repre-
sentativas de 49% do capital social da Sociedade, neste ato, cede e transfere 
411.544,12 quotas, representando 29% do capital social da Sociedade, de 
que é titular, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus e gravames, para a 
sócia Mooring, acima qualificada, pelo preço certo e ajustado a ser pago con-
forme acordado entre as quotistas, em moeda corrente nacional, pelo que 
Brastech outorga à Mooring a mais ampla, rasa, geral e irrevogável quitação, 
para nada mais reclamar ou pleitear a qualquer título. 2. Diante do acima ex-
posto, a sócia Brastech de 49% passa a deter 20% do capital social da Socie-
dade, enquanto a sócia Mooring passa de 51% para 80% do capital social da 
Sociedade. 3. Resolvem as Sócias, nos termos da Lei 10.406/2002 e do Con-
trato Social da Sociedade, aprovar a redução do capital social em 
R$ 464.430,15, por julgá-lo excessivo ao seu objeto social. O capital social da 
Sociedade passará de R$ 1.419.117,65 para R$ 954.687,50. A redução do 
capital social é efetivada mediante redução do valor nominal das quotas da 
Sociedade, que passará de R$ 1,00 para R$ 0,67, permanecendo inalterado 
o número de quotas em que o capital social é dividido, isto é, de 1.419.117,65 
de quotas. 4. Em virtude da redução do capital ora aprovada, a sócia Brastech 
passa a deter 283.823,53 quotas da Sociedade, enquanto a sócia Mooring 
passa a deter 1.135.294,12 quotas da Sociedade, com valor nominal de 
R$ 0,67. 5. Em consequência do acima disposto, a Cláusula 6.1. do Contrato 
Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação: “6.1. O capi-
tal social de R$ 954.687,50 (novecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos 
e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com 1.419.117,65 (um milhão e 
quatrocentos e dezenove mil, cento e dezessete e sessenta e cinco) quotas 
de valor nominal de R$ 0,67 cada uma, totalmente integralizadas, e ficarão 
assim distribuídas entre os sócios: Sócios - Nº de Quotas - Capital R$ - Per-
centual: Mooring Holding B.V. - 1.135.294,12 - 763.750,00 - 80,00%; Braste-
ch Petróleo e Gás Ltda. - 283.823,53 - 190.937,50 - 20,00%; Total - 
1.419.117,65 - 954.687,50 - 100%”. Encerramento: Formalidades legais e 
assinaturas. Rio de Janeiro, 23/07/2021.Mesa: Bruno de Luca Zanatta - Pre-
sidente; Marco Antônio Junqueira de Arantes - Secretário.

CARNAÚBA I EÓLICA S.A. - EM LIQUIDACÃO EXTRAJUDICIAL 
CNPJ/ME nº 19.443.862/0001-17 - NIRE 33.3.0031041-0

ATA AGE. I. Data, Hora e Local: aos 30/10/2020, às 14:30hrs, na sede da 
Cia., localizada na Rua da Quitanda, nº 86, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/
RJ, CEP 20091-005. II. Convocação e Presença: Convocação dispensada 
em face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o Art. 
124, §4º, da Lei n° 6.404, de 15/12/1976. III. Mesa: Presidente: Sr. José Alves 
de Mello Franco e Secretário: Sr. Marcelo Brani Silva de Abreu. IV. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre (i) a ratificação da transação extrajudicial com a em-
presa Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S/A (sucessora por 
incorporação de São Simão Montagens e Serviços de Eletricidade Ltda.), S.A. 
inscrita no CNPJ/ME nº 08.928.273/0001-02, e a respectiva cessão da dívida 
para as empresas do Complexo Baleia, a saber: (1) São Galvão Eólica S/A 
- Em Liquidação, inscrita no CNPJ/ME sob nº 19.390.265/0001-71; (2) Bom 
Jesus Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.389.517/0001-
42; (3) Cachoeira Eólica S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.376.510/0001-96; (4) Pitimbu Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no 
CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-97; (5) São Caetano Eólica S.A., - Em Liquida-
ção, inscrita no CNPJ/MF nº 19.388.557/0001-70; e, (6) São Caetano I Eólica 
S.A - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.375.545/0001-00; (ii) exame, 
discussão e a aprovação do Relatório de Prestação de Contas dos Liquidantes, 
bem como, do Laudo de avaliação da Cia. e seu respectivo balanço de liquida-
ção; (ii.1) aprovação do Acordo de compensação de obrigações financeiras e 
outras avenças; (ii.2) aprovação da venda dos ativos remanescentes da Cia. 
para a sociedade São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação; (ii.3) deliberação 
quanto a destinação e rateio dos saldos em conta corrente e/ou aplicações fi-
nanceiras existentes; (ii.4) destinação e rateio de créditos fiscais recuperáveis; 
(ii.5) autorização da transferência do saldo de caixa a ser rateado pelos acio-
nistas na proporção de suas respectivas participações no valor de R$61.941,47 
diretamente para a São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação; (iii) aprovação da 
extinção dos mandatos dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho 
de Administração e a dissolução do Conselho de Administração; (iv) aprova-
ção da extinção dos mandatos dos atuais membros titulares e suplentes do 
Conselho Fiscal e a dissolução do Conselho Fiscal; (v) aprovação do encerra-
mento da liquidação e extinção da Cia. V. Deliberações: Após discussão das 
matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Cia., por unanimidade 
de votos e sem qualquer ressalva ou restrição, (i) ratificaram a celebração de 
acordo extrajudicial com a empresa Cobra Brasil Serviços, Comunicações 
e Energia S/A (sucessora por incorporação de São Simão Montagens e Ser-
viços de Eletricidade Ltda.), S.A. inscrita no CNPJ/ME nº 08.928.273/0001-02, 
e a respectiva cessão da dívida para as empresas do Complexo Baleia, a sa-
ber: (1) São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/ME sob 
nº 19.390.265/0001-71; (2) Bom Jesus Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita 
no CNPJ/MF nº 19.389.517/0001-42; (3) Cachoeira Eólica S.A., - Em Liqui-
dação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.376.510/0001-96; (4) Pitimbu Eólica S.A. - 
Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-97; (5) São Caetano 
Eólica S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.388.557/0001-70; 
e, (6) São Caetano I Eólica S.A - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.375.545/0001-00, cuja aprovação pelo Conselho de Administração ocorreu 
na Reunião do Conselho de Administração datada de 14/10/2020; (ii) aprova-
ram o Relatório de Prestação de Contas dos Liquidantes, bem como, o Laudo 
de avaliação da Cia. e seu respectivo balanço de liquidação; (ii.1) aprovaram 
o Acordo de compensação de obrigações financeiras e outras avenças em 
conformidade com o Relatório de Prestação de Contas dos Liquidantes; (ii.2) 
aprovaram a realização da venda dos ativos remanescentes da Cia. para a 
sociedade São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação em conformidade com 
o Relatório de Prestação de Contas dos Liquidantes; (ii.3) aprovação do rateio 
dos saldos em conta corrente e/ou aplicações financeiras existentes para os 
acionistas na exata proporção de sua participação societária; (ii.4) aprovaram o 
rateio de créditos fiscais existentes e que sejam recuperáveis para cada acio-
nista na exata proporção de suas respectivas participações societárias confor-
me a apuração contábil; (iv) autorizaram a transferência do saldo de caixa a ser 
rateado pelos acionistas na proporção de suas respectivas participações para 
a São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação, no prazo de até 30  dias contados 
da presente data; (v) aprovaram a extinção dos mandatos dos atuais membros 
titulares e suplentes do Conselho de Administração e a dissolução do Conselho 
de Administração; (iii) aprovaram a extinção dos mandatos dos atuais membros 
titulares e suplentes do Conselho Fiscal e a dissolução do Conselho Fiscal; (vi) 
aprovaram e encerramento da liquidação e a extinção da Cia. na forma do art. 
219, inciso I da Lei 6.404/76; (v) determinaram que caberá aos Liquidantes ado-
tarem todas as providências cabíveis necessárias para se proceder a baixa da 
Cia. perante todos os órgãos e autoridades competentes. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que, 
lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 
30/10/2020. Assinaturas: Mesa: José Alves de Mello Franco - Presidente; Mar-
celo Brani Silva de Abreu - Secretário. Acionistas: Brasil Ventos Energia S.A. 
- Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Milão. Jucerja nº 
3998733 em 15/01/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CARNAÚBA II EÓLICA S.A. - EM LIQUIDACÃO EXTRAJUDICIAL 
CNPJ/ME nº 19.443.884/0001-87 - NIRE 33.3.0031042-8

ATA AGE. I. Data, Hora e Local: aos 30 dias do mês/10/2020, às 16h, na sede 
da Cia., localizada na Rua da Quitanda, nº 86, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/
RJ, CEP 20091-005. II. Convocação e Presença: Convocação dispensada 
em face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o Art. 
124, §4ºº, da Lei n° 6.404, de 15/12/1976. III. Mesa: Presidente: Sr. José Alves 
de Mello Franco e Secretário: Sr. Marcelo Brani Silva de Abreu. IV. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre (i) a ratificação da transação extrajudicial com a em-
presa Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S/A (sucessora por 
incorporação de São Simão Montagens e Serviços de Eletricidade Ltda.), S.A. 
inscrita no CNPJ/ME nº 08.928.273/0001-02, e a respectiva cessão da dívida 
para as empresas do Complexo Baleia, a saber: (1) São Galvão Eólica S/A 
- Em Liquidação, inscrita no CNPJ/ME sob nº 19.390.265/0001-71; (2) Bom 
Jesus Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.389.517/0001-
42; (3) Cachoeira Eólica S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.376.510/0001-96; (4) Pitimbu Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no 
CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-97; (5) São Caetano Eólica S.A., - Em Liquida-
ção, inscrita no CNPJ/MF nº 19.388.557/0001-70; e, (6) São Caetano I Eólica 
S.A - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.375.545/0001-00; (ii) exame, 
discussão e a aprovação do Relatório de Prestação de Contas dos Liquidantes, 
bem como, do Laudo de avaliação da Cia. e seu respectivo balanço de liquida-
ção; (ii.1) aprovação do Acordo de compensação de obrigações financeiras e 
outras avenças; (ii.2) aprovação da venda dos ativos remanescentes da Cia. 
para a sociedade São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação; (ii.3) deliberação 
quanto a destinação e rateio dos saldos em conta corrente e/ou aplicações fi-
nanceiras existentes; (ii.4) destinação e rateio de créditos fiscais recuperáveis; 
(ii.5) autorização da transferência do saldo de caixa a ser rateado pelos acio-
nistas na proporção de suas respectivas participações no valor de R$71.436,93 
diretamente para a São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação; (iii) aprovação da 
extinção dos mandatos dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho 
de Administração e a dissolução do Conselho de Administração; (iv) aprova-
ção da extinção dos mandatos dos atuais membros titulares e suplentes do 
Conselho Fiscal e a dissolução do Conselho Fiscal; (v) aprovação do encerra-
mento da liquidação e extinção da Cia. V. Deliberações: Após discussão das 
matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Cia., por unanimidade 
de votos e sem qualquer ressalva ou restrição, (i) ratificaram a celebração de 
acordo extrajudicial com a empresa Cobra Brasil Serviços, Comunicações 
e Energia S/A (sucessora por incorporação de São Simão Montagens e Ser-
viços de Eletricidade Ltda.), S.A. inscrita no CNPJ/ME nº 08.928.273/0001-02, 
e a respectiva cessão da dívida para as empresas do Complexo Baleia, a sa-
ber: (1) São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/ME sob 
nº 19.390.265/0001-71; (2) Bom Jesus Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita 
no CNPJ/MF nº 19.389.517/0001-42; (3) Cachoeira Eólica S.A., - Em Liqui-
dação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.376.510/0001-96; (4) Pitimbu Eólica S.A. - 
Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-97; (5) São Caetano 
Eólica S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.388.557/0001-70; 
e, (6) São Caetano I Eólica S.A - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.375.545/0001-00, cuja aprovação pelo Conselho de Administração ocorreu 
na Reunião do Conselho de Administração datada de 14/10/2020; (ii) aprova-
ram o Relatório de Prestação de Contas dos Liquidantes, bem como, o Laudo 
de avaliação da Cia. e seu respectivo balanço de liquidação; (ii.1) aprovaram 
o Acordo de compensação de obrigações financeiras e outras avenças em 
conformidade com o Relatório de Prestação de Contas dos Liquidantes; (ii.2) 
aprovaram a realização da venda dos ativos remanescentes da Cia. para a 
sociedade São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação em conformidade com 
o Relatório de Prestação de Contas dos Liquidantes; (ii.3) aprovação do rateio 
dos saldos em conta corrente e/ou aplicações financeiras existentes para os 
acionistas na exata proporção de sua participação societária; (ii.4) aprovaram o 
rateio de créditos fiscais existentes e que sejam recuperáveis para cada acio-
nista na exata proporção de suas respectivas participações societárias confor-
me a apuração contábil; (iv) autorizaram a transferência do saldo de caixa a ser 
rateado pelos acionistas na proporção de suas respectivas participações para 
a São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação, no prazo de até 30  dias contados 
da presente data; (v) aprovaram a extinção dos mandatos dos atuais membros 
titulares e suplentes do Conselho de Administração e a dissolução do Conselho 
de Administração; (iii) aprovaram a extinção dos mandatos dos atuais membros 
titulares e suplentes do Conselho Fiscal e a dissolução do Conselho Fiscal; (vi) 
aprovaram e encerramento da liquidação e a extinção da Cia. na forma do art. 
219, inciso I da Lei 6.404/76; (v) determinaram que caberá aos Liquidantes ado-
tarem todas as providências cabíveis necessárias para se proceder a baixa da 
Cia. perante todos os órgãos e autoridades competentes. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que, 
lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 
30/10/2020. Assinaturas: Mesa: José Alves de Mello Franco - Presidente; Mar-
celo Brani Silva de Abreu - Secretário. Acionistas: Brasil Ventos Energia S.A. 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Milão. Jucerja nº 
4017408 em 18/02/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Mercado de fertilizantes  
especiais cresce 41,8% em 2020 
O mercado de ferti-

lizantes especiais 
superou o cres-

cimento do agronegócio 
brasileiro em 2020, mesmo 
diante dos desafios im-
postos pela pandemia da 
Covid-19. Ano passado a 
indústria registrou um fatu-
ramento de mais de R$ 10 
bilhões, o que representa 
uma elevação de 41,8% em 
relação aos R$ 7,1 bilhões 
obtidos em 2019.

O segmento de fertilizan-
tes foliares teve um cresci-
mento de 29,9%, enquanto 
os fertilizantes especiais 
para solo se expandiram 
73%. Os fertilizantes pa-
ra tratamento de sementes 

cresceram 101,6%, e os fer-
tilizantes para fertirrigação 
e hidroponia aumentaram 
63,8%.

O presidente do Conse-
lho Deliberativo da Asso-
ciação Brasileira de Tecno-
logia em Nutrição Vegetal 
(Abisolo), Clorialdo Rober-
to Levrero, comentou nesta 
terça-feira que a indústria 
trabalha com especialida-
des, oferecendo um leque 
de tecnologias em nutrição 
vegetal sustentáveis para o 
produtor rural, levando o 
agro a ser mais competiti-
vo e valorizando ainda mais 
sua importância para o país.

Em 2020, o setor au-
mentou o investimento 

em pesquisa e desenvolvi-
mento, totalizando R$ 349 
milhões. O investimento 
médio do setor em P&D 
nos últimos seis anos é de 
4,17% do faturamento. 
Com isso, segundo Alexan-
dre D’Angelo, gerente exe-
cutivo da Abisolo e respon-
sável pela apresentação dos 
dados do Anuário Brasileiro 
de Tecnologia em Nutrição 
Vegetal 2021, o lançamen-
to de produtos inovadores 
é constante, resultando na 
melhoria de performance 
nas diversas culturas.

Para o conselheiro da 
Abisolo, Gustavo Vasques, 
as empresas do setor estão 
investindo em tecnologia e 

em inovação, contribuindo 
para atender demandas de 
mercado, como a preserva-
ção ambiental e a segurança 
alimentar. Uma das tendên-
cias é aplicação de produtos 
que possibilitam o produtor 
a ter alta eficiência, ou seja, 
produzir mais com menos.

Nesse sentido, outro con-
selheiro, Anderson Schae-
fer, complementou que o 
mercado tem buscado ou-
tras formas de produção, de 
forma horizontal, para que 
se alcance o mesmo resulta-
do com a aplicação de me-
nos insumos. “É cada vez 
maior buscar conhecimento 
para obter um retorno mais 
rápido em menor tempo”.
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Recreio dos Bandeirantes Participações S.A. 
CNPJ nº 35.687.708/0001-47

Relatório do Auditor Independente: Aos Administradores e Acionistas do 
Recreio dos Bandeirantes Participações S.A. RJ. Opinião: Examinamos as 
Dfs. da Cia., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/20 e as res-
pectivas demonstrações das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as Dfs. acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cia. em 31/12/20, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício  
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis as Empresas de Pequeno e Médio Porte (CPC-PME), conforme emitido 
pelo CPC. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das Dfs.”. Somos inde-
pendentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audito-
ria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: 
Conforme descrito na Nota nº 1, a Cia. está em fase inicial de suas operações 
e não apresentou resultados ou fluxos de caixa para o exercício findo em 
31/12/20. As DFs. foram elaboradas no pressuposto da continuidade opera-
cional da Cia. Nossa opinião não está ressalvada por este assunto. Outros 
Assuntos: Auditoria dos valores correspondentes do exercício anterior: 
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/19, apresentados 
para fins de comparação, não foram por nós examinados e, tampouco, por 
outros auditores independentes. BDO RCS Auditores Independentes, uma 
empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional 
Limited, uma Cia. Ltda. por garantia do Reino Unido, e faz parte da rede inter-
nacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para 
a rede BDO e cada uma das firmas da BDO. Responsabilidade da Admi-
nistração e da governança pelas Dfs.: A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das Dfs. de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou 

como necessários para permitir a elaboração de Dfs. livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das Dfs., a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das Dfs. a não ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das Dfs.. Responsabilidade do auditor pela auditoria das Dfs.: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Dfs., tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança 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 re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas Dfs.. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamen-
to profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Dfs. 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Cia.; • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação do 

uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa 
em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos 
que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas Dfs. 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 Cia. a não mais 
se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações 
e se as Dfs. representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também, 
aos responsáveis pela governança, declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de indepen-
dência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que 
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de co-
municação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que 
foram considerados como mais significativos na auditoria das Dfs. do exercício 
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve 
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os bene-
fícios da comunicação para o interesse público. RJ, 08/07/2021. BDO RCS 
Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/F. Monika Marielle Du Mont 
Collyer - Contadora CRC 1 RJ 091300/O-6. 

Balanços patrimoniais em 31/12/20 e 2019 (em MR$)
Ativo 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.000 1.000
Total do ativo 1.000 1.000
Passivo e patrimônio líquido
Patrimônio líquido
Capital social 1.000 1.000
Total do passivo e patrimônio líquido 1.000 1.000

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)

Capital social Total
Saldos em 31/12/18 - -
Integralização de capital 1.000 1.000
Saldos em 31/12/19 1.000 1.000
Resultado do exercício - -
Saldos em 31/12/20 1.000 1.000

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

Resultado antes do IR e Contribuição Social - -
Fluxo de caixa proveniente das atividades de investimento
integralização de capital - 1.000
Caixa líquido das atividades de investimento - 1.000
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa - 1.000
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.000 -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.000 1.000

Notas explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. é uma S.A., de capital 
fechado, estabelecida e domiciliada no Brasil, com Sede na Cidade do RJ/RJ. 
Constituída em 03/12/19. Tem como atividade econômica a participação em 
outras sociedades como holding de instituições não-financeiras. A Cia. não 
teve impactos relacionados a COVID -19, em 2020. A Cia. no ano de 2020 
continuou inerte no sentido operacional, planejando e criando conexões de 
negócios para que em 2021 começasse efetivamente os empenhos necessá-
rios para gerar operação. 2. Base de preparação das demonstrações con-
tábeis: a. Declaração de conformidade: As Dfs. foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas de acordo com a NBC TG 1000-(R1) Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela resolução CFC 1.255/10. Sua 
preparação requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da administração da Cia. no processo de 
aplicação das políticas contábeis. As Dfs. de 31/12/20, foram aprovadas pela 
Diretoria em 8/07/21. b. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas 
Dfs. são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação 
da Cia. Todas as informações contábeis são apresentadas em Reais pois a 
ordem de grandeza das operações ainda não é suficiente para arredonda-
mentos ou apresentação em Milhares de Reais. 3. Resumo das principais 
políticas contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir, 
têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados 
nessas demonstrações contábeis, salvo quando indicado de outra forma. a. 
Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, depósitos bancários à vista, 
os quais são registrados pelos valores de custo, que não excedem o seu valor 
de mercado ou de realização. b. Tributação: A Cia. é tributada pelo lucro 
real. A provisão para IR e contribuição social está baseada no lucro tributável 
do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração 

do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em 
outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de 
forma permanente. A provisão para IR e contribuição social são calculadas 
nas alíquotas vigentes no fim do exercício. c. Capital social: Da Cia., no va-
lor de R$ 1.000,00, totalmente subscrito e integralizado, está representado 
por 1.000 ações ON, e sem valor nominal. 4. Gestão de riscos financeiros: 
4.1. Gestão de capital: Os objetivos da Cia. ao administrar seu capital são 
os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Empresa para oferecer 
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de 
manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou 
ajustar a estrutura do capital, a Empresa pode rever a política de pagamento 
de dividendos, devolver capital aos quotistas ou, ainda, exemplificativamente, 
vender ativos para reduzir, o nível de endividamento. 5. Caixa e equivalentes 
de caixa: Para fins do caixa e equivalentes de caixa, os saldos estão repre-
sentados por caixa em poder da Empresa:

2020 2019
Circulante 1.000 1.000
Caixa e equivalentes de caixa 1.000 1.000
6. Patrimônio líquido: 6.1. Capital social: Em 31/12/20 e 2019 é de R$ 1.000 
subscrito e integralizado, de ações ON, sem valor nominal, ao preço de emissão 
de R$ 1,00 cada uma. 6.2. Reservas de lucros: Serão constituídas conforme 
a Lei das S.A.. 6.3. Destinação dos lucros: A distribuição de lucros obedecerá 
às destinações da Lei e Estatuto Social da Cia., no qual é assegurado aos seus 
acionistas, em cada exercício, a título de dividendos o que for determinado em 
Assembleia Geral. 7. Remuneração dos administradores: Até 31/12/20, por 
conta da Cia. ainda se manter em fase pré-operacional, nenhum dos diretores 
tem qualquer remuneração. 8. Provisão para contingências: Atualmente, 

a Cia. não tem conhecimento de ser parte (polo passivo) em ações judiciais, 
tributárias, trabalhistas e outros processos administrativos, portanto, não 
constituiu provisão para perdas prováveis estimadas e nem divulgou perdas 
possíveis. 9. Instrumentos financeiros derivativos: A Cia. não manteve 
operações com partes relacionadas em 2020 e 2019. 10. Instrumentos 
financeiros derivativos: A Cia. não efetuou transações com instrumentos 
financeiros derivativos. 11. Eventos subsequentes: Aumento e subscrição 
de capital: Em 01/02/2021, foi aprovado o aumento de capital no montante de 
R$ 194.931.250, com emissão de 194.931.250 ações ON e sem valor nominal 
que foi totalmente integralizado pelo acionista Eiger Brasil Partners I O – Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. Em 
consequência do referido aumento, o capital social da Cia., até a data deste 
relatório, é de R$ 194.932.250, representado por 194.932.250 ações ON e 
sem valor nominal. Aquisições de empresas: Em 01/02/21, a Cia. realizou o 
aumento de capital em sua investida Tanque Participações S.A., no valor de 
R$ 193.356.250, que por sua vez realizou a aquisição em 02/02/21, de 100% 
da FVO - Brasília Indústria e Comércio de Alimentos Ltda (FVO Alimentos). A 
FVO Alimentos tem como principais atividades a fabricação e comercialização 
de alimentos para animais.

Participação (%)
Controladas Direta Indireta
Tanque Participações S.A. 100 -
FVO - Brasília Indústria e Comércio de Alimentos Ltda - 100
Recreio dos Bandeirantes Participações S.A. - Marcelo Hudik Furtado de 
Albuquerque - Presidente; Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 
001137/O-0; Marluci Azevedo Rodrigues - CRC-RJ 059.203/O-4 – Contadora.

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA
CNPJ nº 30.069.314/0001-01

Gustavo Nader Damião Rodrigues - Diretor Presidente
André Luiz Ribeiro Constantino - Contador – CRC RJ nº RJ-091126/O-1

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias e exigência legal, esta Diretoria tem a satisfação de apresentar aos Senhores, as Demonstrações 
Financeiras, relativas aos exercícios de 2020 e 2019 (Valores Expressos em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma). Rio de Janeiro, 28/07/2021. A Diretoria.

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil e nas normas internacionais de contabi-
lidade (IFRS) e (IASB), implantadas através do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e embasadas pelas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, 
atendendo às normas tributárias pertinentes. As Notas Explicativas na íntegra 
e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Finan-
ceiras da BDO RCS Auditores Independentes SS, encontram-se à disposição 
dos Senhores Acionistas na sede da Empresa.

Balanços Patrimoniais Nota 31/12/2020 31/12/2019
Ativo
Circulante 107.342 119.910
Caixa e equivalentes de caixa 3 14.225 18.563
Contas a Receber 4 37.563 45.072
. Clientes 22.689 40.318
. Partes relacionadas 14.874 4.754
Estoques 5 12.732 14.486
Impostos a recuperar 6 6.760 3.439
Despesas antecipadas 7 1.331 1.121
Outras contas circulantes ativas 8 5.257 5.191
Ativos classificados como mantidos para venda 9 29.474 32.038
Não circulante 294.086 285.657
. Contas a receber Cia de Part. Concessão-CCR 4 39.236 38.340
. Outras contas a receber 4 4.349 3.370
. Créditos de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 23.4 24.447 17.683
. Depósitos judiciais 22.1 59.027 55.896
Investimento 10 3.729 3.536
Imobilizado 11 128.489 134.344
Direito de Uso 12 34.287 31.634
Intangível 13 522 854
Total do Ativo 401.428 405.567
Passivo e Patrimônio líquido Nota 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 177.252 107.306
Fornecedores a pagar 14 25.276 25.526
. Nacionais- terceiros 13.380 23.382
. Partes relacionadas 11.896 2.144
Empréstimos e financiamentos 15 39.306 10.739
Salários, encargos e obrigações sociais 17 13.454 23.652
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 18 5.275 7.257
Imposto de renda e contribuição social 23.2 - 1.403
Lucros a Pagar 19 54.593 683
Arrendamento financeiro – Partes relacionadas 16 29.791 30.734
Adiantamento de clientes 20 4.765 4.979
Outras contas a pagar 21 4.792 2.333
Não circulante 126.623 128.323
Empréstimos e financiamentos 15 8.407 16.427
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 18 4.426 1.799
Provisão para passivos contingentes 22.2 54.110 54.182
Provisões de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 23.5 53.040 54.701
Arrendamento financeiro – Partes relacionadas 16 4.840 1.206
Outros passivos 21 1.800 8
Patrimônio líquido 97.553 169.938
Capital social 24.1 115.345 115.345
Reserva de lucros 24.2 - 54.593
Prejuízos acumulados 24.2 (17.792) -
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 401.428 405.567

Demonstrações do Resultado Nota 31/12/2020 31/12/2019
Receita Operacional Líquida 25 281.085 577.511
Custo dos serviços prestados 26 (288.182) (415.145)
Lucro (Prejuízo) bruto (7.097) 162.366
(Despesas) receitas operacionais
Despesas administrativas 27 (76.624) (102.111)
Despesas comerciais 27 (22.426) (38.786)
Outras receitas e (despesas) operacionais 28 78.050 (7.478)
Total despesas operacionais (21.001) (148.375)
Lucro (Prejuízo) operacional, exceto 
resultado financeiro (28.098) 13.990
Resultado financeiro, líquido 29 3.242 510
Resultado antes dos impostos (24.856) 14.500
Impostos de renda e cont. social correntes 23.1 - (14.386)
Impostos de renda e cont. social diferidos 23.3 8.424 21.262
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (16.432) 21.376
Lucro (Prejuízo) por cotas em reais (1,78) 2,31
Demonstrações dos Resultados Abrangentes 31/12/2020 31/12/2019
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (16.432) 21.376
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício (16.432) 21.376

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital  
social

Retenção  
de lucros

Prejuízos  
acumulados Total

Saldo em 31/12/2018 115.345 71.916 - 187.261
Ajustes retrospectivos - (877) - (877)
Saldos em 01/01/2019 115.345 71.039 - 186.384
Lucros distribuídos - (26.976) - (26.976)
Juros sobre o capital próprio - - (10.846) (10.846)
Lucro líquido do exercício - - 21.376 21.376
Absorção da reserva de lucros - 10.530 (10.530) -
Saldo em 31/12/2019 115.345 54.593 - 169.938
Juros sobre o capital próprio - - (1.360) (1.360)
Prejuízo líquido do exercício - - (16.432) (16.432)
Lucros distribuídos - (54.593) - (54.593)
Saldo em 31/12/2020 115.345 - (17.792) 97.553

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício (16.432) 21.376
Amortização IFRS 16 83.541 73.633
Juros Arrendamento IFRS 16 581 1.445
Depreciação 5.056 27.314
Amortização 332 339
Ganho na alienação de investimentos e imobilizado - 2.120
Imposto de renda e contr. social – Diferidos (8.424) (21.262)
Equivalência patrimonial (194) 2
Provisão p/riscos fiscais, trabalhistas e outros (1.486) 1.167
Provisão para perdas créditos e investimentos 876 2.064
Encargos s/ financiamentos e impostos parcelados 750 846
Lucro do Exercício Ajustado 64.600 109.044
(Aumento) redução dos ativos:
Clientes e operações a receber 16.754 (1.601)
Adiantamento a fornecedores 133 722
Estoques 1.754 (3.688)
Impostos e contribuições a recuperar (3.321) (703)
Despesas antecipadas (210) (929)
Depósitos judiciais (3.131) 4.475
Outros créditos a receber (15.365) (7.697)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores (10.001) 10.994
Salários e encargos (10.198) 1.759
Impostos a recolher 2.627 (125)
Imposto de renda e contribuição social (1.403) (1.922)
Partes relacionadas 9.752 (91)
Dividendos e Lucros a Pagar 53.910 (273)
Passivos contingentes (73) 1.200
Outros passivos 1.467 (14.735)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 107.295 96.430
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de imobilizado (356) (3.306)
Aquisição de intangível - (155)
Baixas de ativo imobilizado 1.154 3.019
Recebimento da alienação do imobilizado 4.717 16.739
Adiantamento p/aumento de capital (Investidas) 1.800 -
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos 7.315 16.297
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de arrendamento financeiro (83.542) (74.771)
Empréstimos Bancários 31.351 -
Amortização de empréstimos e financiamentos (10.804) (10.717)
Lucros pagos (54.593) (26.976)
Juros pagos sobre capital próprios (1.360) (10.846)
Amortizações de impostos parcelados - (408)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (118.948) (123.718)
Redução líquido de caixa e equivalente de caixa (4.338) (10.991)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 18.563 29.554
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 14.225 18.563
Redução líquido de caixa e equivalente de caixa (4.338) (10.991)

Unifique Telecomunicações 
concluiu seu IPO na B3 
A Unifique Teleco-

municações (ticker 
FIQE3), operadora 

de telefonia de Timbó (SC), 
concluiu nesta terça-feira 
a sua oferta pública inicial 
(IPO) na B3. A empresa 
atua no mercado de teleco-
municações com serviços 
de Internet, TVHD por 
assinatura, telefonia fixa, te-
lefonia móvel e data center, 
oferecendo soluções de co-
municação para empresas, 
residências e governos.

A empresa precificou 
nesta segunda-feira (26) 
em R$ 8,60 a ação na ofer-

ta pública de distribuição 
de ações. A operação mo-
vimentou R$ 818,073 mi-
lhões. O valor por ação fi-
cou perto do piso da faixa 
indicativa que ia de R$ 8,41 
e R$ 10,49. 

“Hoje comemoramos a 
chegada de mais uma em-
presa do setor de tecnologia 
na B3, a Unifique, segundo 
empreendimento catarinen-
se a realizar sua oferta neste 
ano aqui na bolsa. Ficamos 
muito felizes todas as vezes 
que encontramos empresas 
e empresários com espírito 
empreendedor que reco-

nhecem o valor de se tornar 
uma companhia listada no 
Novo Mercado da B3”, dis-
se Rodrigo Nardoni, vice-
presidente de Tecnologia e 
Segurança Cibernética da 
B3, durante a cerimônia.

“Acreditamos que tecno-
logia é muito importante 
para o sucesso da empre-
sa, e a Unifique se propõe 
a trazer constantemente as 
melhores tecnologias para 
os clientes, mas o que re-
almente faz uma empresa 
de serviços ser diferenciada 
são as pessoas. E nós temos 
uma equipe extremamente 

BNDES não financiará térmicas a carvão

Pressionado pela so-
ciedade civil brasi-
leira e pela crescen-

te relevância das políticas 
de ESG (ambientais, sociais 
e de governança) no cenário 
global, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) 
confirmou nesta terça-feira, 
que não dará mais crédito 
para usinas térmicas a car-
vão. Em entrevista à jor-
nalista Vanessa Adachi, do 
site Capital Reset, o diretor 
do BNDES Bruno Aranha 
afirmou que “não financia-
remos mais térmicas a car-
vão, independentemente da 
tecnologia empregada ou 

de qualquer outra coisa”.
O BNDES anunciou a 

decisão após uma série de 
mobilizações lideradas por 
organizações ambientais, 
que pedem o fim do apoio 
do banco público aos se-
tores de petróleo, gás e 
carvão, como medida de 
alinhamento aos objeti-
vos climáticos do Acordo 
de Paris e às boas práticas 
corporativas de respeito ao 
meio ambiente e às comuni-
dades mais vulneráveis.

“A mudança na política 
de crédito do BNDES é 
uma vitória importante do 
movimento socioambien-
tal e uma evidência de que 

as campanhas pelo fim do 
financiamento e do inves-
timento em combustíveis 
fósseis estão ganhando for-
ça no Brasil, a exemplo do 
que já acontece em vários 
outros países”, afirma Ilan 
Zugman, diretor da 350.org 
na América Latina.

Em agosto de 2020, a 
350.org e outras 49 orga-
nizações publicaram uma 
carta aberta dirigida ao BN-
DES, em que cobravam do 
banco, entre outros pontos, 
o alinhamento de suas po-
líticas com os valores de 
uma reconstrução econô-
mica justa no pós-pande-
mia.
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Três perguntas: Petrobras – gestão e plano estratégico
Por Jorge Priori

A Petrobras divulgará 
o resultado finan-
ceiro do segundo 

trimestre de 2021 no próx-
imo dia 4 de agosto. Parte 
desse resultado foi obtido 
sob a gestão de Joaquim 
Silva e Luna, que assumiu 
a presidência da companhia 
no dia 4 de abril. No final 
do ano, devemos ter a di-
vulgação do Plano Estraté-
gico para os próximos cinco 
anos (de 2022 a 2026).

Aproveitamos a opor-
tunidade para conversar-
mos sobre a atual gestão 
da Petrobras, seu Plano de 
Desinvestimento e as ex-
pectativas sobre seu Plano 
Estratégico com Ilan Arbet-
man, analista de Research 
da Ativa Investimentos.

Como você tem visto 
a atual gestão da Petro-
bras?

Tenho visto um conser-
vadorismo relevante nos 
atos da nova gestão, hav-
endo um cuidado muito 
grande na forma de se re-
portar ao mercado. Com as 
mudanças da diretoria e do 
conselho, a Petrobras tem 
tido uma preocupação mui-
to grande em mostrar que o 
foco segue na maximização 
de resultados e na explo-
ração e produção de áreas 
rentáveis para a companhia, 
como o pré-sal.

Acredito que a grande 
mudança, até o momento, é 
na questão dos preços dos 
derivados nas refinarias. 
Antes da atual gestão, havia 
uma atualização de preços 
muito mais dinâmica. Ho-
je nós temos a Petrobras 
dizendo que o norte não 
mudou e que a companhia 
segue realizando a paridade 
de preços.

Na prática, tivemos ape-
nas três mudanças nos últi-
mos três meses, sendo duas 
para baixo e uma para cima, 
com uma velocidade menor 
na atualização de preços. A 
própria Petrobras diz que 
está tentando diferenciar 
as mudanças conjunturais 
das estruturais, aplicando 
ajustes apenas quando en-
tende que as mudanças são 
estruturais.

Quais são os principais 
drivers para os próximos 
meses? Como está o pla-
no de desinvestimento da 
companhia?

Não há dúvida de que 
uma das gratas surpresas 
positivas até este momento 
tem sido o Plano de Desin-
vestimento. Nós vimos há 
algumas semanas a con-
clusão da venda da primeira 
refinaria, Landulpho Alves 
(São Francisco do Conde, 
Bahia). Há expectativa de 
que mais alguns processos 
caminhem até o final de 
2021. Aqui é importante de-

stacar que a velocidade dos 
processos não é o principal 
ponto. O mercado se sente 
mais confortável vendo que 
a Petrobras está interessada 
em realizar a venda de diver-
sos ativos, tornando o seu 
plano de desinvestimento 
robusto, e cuidando da dil-
igência financeira, achando 
um bom momento para co-
locar os ativos à venda.

Além das refinarias, nós 
temos visto a desalienação 
de campos de terra e mad-
uros. Quando olhamos 
para a estrutura de custos 
da Petrobras, o custo de 
extração médio fica bas-
tante claro, com um valor 
de US$ 4,50. Se consider-
armos a média do barril de 
petróleo de US$ 70, nós 
vemos como é rentável o 
seu business. No pré-sal, o 
custo médio de extração, 
sem frete e custos gover-
namentais, fica abaixo de 
US$ 3. Será muito bom 
para a companhia se a 
Petrobras tiver um foco 
maior nas áreas onde o seu 
custo é minimizado.

Por outro lado, existem 
campos de terra e águas 
rasas onde a Petrobras tem 
um custo superior a US$ 
10, podendo chegar até 
US$ 15 em alguns pontos. 
A companhia pode fazer a 
venda desses campos para 
realizar uma maior alocação 
no pré-sal e em áreas onde 
ela é mais competitiva.

Um capítulo à parte foi 
a venda da participação da 
Petrobras na BR Distri-
buidora. Esse foi o grande 
momento da nova gestão. 
Nós vimos esse movimento 
como ganha-ganha para as 
duas empresas. A Petrobras 
poderá aplicar os recursos 
na redução de dívidas. Atu-
almente, a companhia tem 
um trigger muito interes-
sante, que é o objetivo de 
atingir o endividamento 
bruto de US$ 60 bilhões. 
Quando a Petrobras chegar 
a este valor, ela poderá fazer 
a distribuição de proventos 
de forma mais robusta.

A Ativa Investimen-
tos acredita que ela pode 
chegar neste patamar no 
final do quarto trimestre de 
2021. Não há dúvida de que 
os bilhões arrecadados com 
a venda da BR Distribuido-
ra podem ter ajudado nesta 
trajetória.

Qual a sua expectativa 
para a divulgação do Pla-
no Estratégico da Petro-
bras que deve ocorrer em 
novembro?

Este ponto dialoga bas-
tante com a primeira res-
posta. Nós vemos a nova 
gestão evitando atritos jus-
tamente para que ela tenha 
tempo para costurar o próx-
imo plano estratégico, que 
deve ser divulgado no final 
deste ano. Existem pontos 
que podem ser abordados:

A inserção da Petrobras 
no processo de sustentabi-
lidade que toma conta do 
setor – Em 2020, três das 
cinco principais métricas já 
versavam sobre pontos da 
agenda verde. Acredito que 
neste plano haverá espaço 
para que a companhia seja 
mais rigorosa, justamente 
por não ser competitiva em 
outros nichos energéticos. 
A atitude da Petrobras em 
não despender grandes 
contingentes de Capex na 
agenda verde é uma forma 
de proteger a resistência do 
seu fluxo de caixa, tornan-
do mais viável a conquista 
dos objetivos mais próxi-
mos como as reduções da 
dívida e da alavancagem e 
o aumento da distribuição 
de proventos. Isso não im-
pede a companhia de ser 
mais exigente com este tipo 
de compromisso nos seus 
planos.

Valor que será recebido 
pelo Plano de Desinves-
timentos – Espero uma 
atualização do valor que a 
Petrobras espera obter com 
o Plano de Desinvestimen-
tos, já que no último Plano 
Estratégico ela esperava 
receber US$ 20 bilhões no 
período de 2021 a 2025.

Produção de barris – A 
Petrobras vai fazer uma no-
va projeção quanto à curva 
de produção diária de bar-
ris. Com isso, nós vamos 
ter uma noção de demanda; 

de como a companhia tem 
visto o seu mercado e a ve-
locidade de venda dos cam-
pos maduros. É natural que 
após a venda de campos 
maduros de terra e águas 
rasas, nós tenhamos uma 
suavização da curva até a 
produção do pré-sal crescer.

Intensidade do investi-
mento no pré-sal – Pos-
sivelmente a Petrobras terá 
interesse em participar da 
próxima rodada de leilão 
que envolverá os campos 
de Sépia e Atapu, que não 
foram adquiridos em 2019. 
Provavelmente, no formato 
de consórcio, já que difi-
cilmente nós vemos uma 
companhia agindo de forma 
sozinha. Para que tenhamos 
uma noção, 58% de todo o 
Capex do plano atual está 
direcionado ao pré-sal.

Assim, com a atual 
dinâmica do petróleo Brent, 
mesmo com a queda dos úl-
timos dias; a hibernação de 
62 plataformas no primeiro 
trimestre de 2020, quando a 
companhia se deparou com 
o Covid, e a redução do 
valor máximo de custo para 
US$ 30 (break even) para 
aceitação de projetos, hoje, 
com o barril na casa de US$ 
70 e com um custo médio 
de US$ 4,50, nós vemos a 
possibilidade da Petrobras 
ser mais agressiva, e tal 
agressividade pode estar no 
próximo plano estratégico.

As Demonstrações Financeiras completas com as notas explicativas 
 e o relatório dos auditores independentes emitido pela  

BKR - Lopes, Machado sem ressalvas encontram-se a disposição  dos Srs. 
acionistas na sede da Companhia.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa   
Períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018   
(Em milhares de reais)

Demonstrações dos Resultados  
Períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
 (Em milhares de reais exceto o prejuízo por ação) Controladora Consolidado

Fluxos de caixa das atividades 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18
operacionais
Prejuízo do exercício antes do imposto 
de renda e da contribuição social (194.564) (120.080) (190.076) (117.997)
Ajustes para conciliar o prejuízo do 
exercício antes do imposto de renda 
e da contribuição social com os fluxos 
de caixa
Depreciações e amortizações – – 2.991 3.291
Perda nas baixas de imobilizado – – – –
Rendimentos de títulos de renda fixa – – (1.146) (4.116)
Juros e variações monetárias, líquidos – – 161.560 77.055
Provisão para contingências – – (2.482) 2.601
Provisão para garantia – – – (1.434)
Provisão para distratos, líquida – – 24.983 2.902
Ajuste a valor presente – – (4.925) (3.843)
Resultado da equivalência patrimonial 194.564 120.080 – –

– – (9.095) (41.541)
Redução (acréscimo) em ativos
Imóveis a comercializar – – 179.154 (754)
Contas a receber – – (81.432) 8.836
Adiantamentos a fornecedores – – (3.525) 1.706
Estoques – – 710 3.544
Seguros a apropriar – – (4.443) 731
Outros contas a receber – – (258) (133)
Outros – – (1.829) (6.286)
Acréscimo (redução) em passivos
Fornecedores – – 3.856 (10.844)
Obrigações trabalhistas – – 736 788
Obrigações tributárias – – (3.731) 4.067
Adiantamento de clientes – – – 13
Outros – – 2.679 (2.526)

– – 82.822 (42.399)
Imposto de renda e contribuição social 
pagos – – (211) (2.660)
Juros pagos – – (120.714) (14.478)
Recursos liquidos aplicados nas 
atividades operacionais – – (38.103) (59.537)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aplicações em títulos de renda fixa – – (167.797) (138.390)
Resgates de títulos de renda fixa – – 212.546 191.030
Acréscimos de imobilizado – – (332) –
Recursos líquidos gerados nas 
atividades de investimentos – – 44.417 52.640
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captações de mútuos – – – 52.992
Amortizações de mútuos – – (28.249) (174.130)
AFAC – – 18.695 407
Aumento de capital social – – 6.410 127.848
Recursos líquidos aplicados nas 
atividades de financiamento – – (3.144) 7.117
Aumento de caixa e equivalentes de 
caixa, líquido – – 3.170 220
Demonstração da variação no caixa e 
equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no 
ínicio do período 1 1 228 8
Caixa e equivalentes de caixa no fim 
do período 1 1 3.398 228
Aumento de caixa e equivalentes de 
caixa – – 3.170 220

Controladora Consolidado
31.12.2019 31.12.201831.12.201931.12.2018

Receita operacional líquida – –  196.630  26.322
Custos de construção – –  (2.643)  (4.992)
Custo dos imóveis vendidos – –  (266.795)  (71.505)
Prejuízo bruto – –  (72.808)  (50.175)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas – –  (31.676)  (20.371)
Despesas comerciais – –  (8.832)  (5.378)
 Resultado de equivalência 
patrimonial  (194.564)  (120.080) – –
Outras receitas (despesas) – –  2.456  (33)

 (194.564)  (120.080)  (38.052)  (25.781)
Resultado operacional antes do 
resultado financeiro  (194.564)  (120.080)  (110.860)  (75.957)
Resultado financeiro
Receitas financeiras – –  9.512  4.216
Despesas financeiras – –  (88.728)  (46.256)

– –  (79.216)  (42.040)
Prejuízo antes do imposto de 
renda e da contribuição social  (194.564)  (120.080)  (190.076)  (117.997)
Imposto de renda e contribuição 
social – –  (4.488)  (2.083)
Prejuízo do exercício  (194.564)  (120.080)  (194.564)  (120.080)
Prejuizo por ação do capital social  (0,42)  (0,32)  (0,42)  (0,32)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019, 2018 e 2017 

(Em milhares de reais)

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017  225.523  (77.987)  147.536

Aumento de Capital  127.848 –  127.848

Prejuízo do exercício –  (120.080)  (120.080)

Saldos em 31 de dezembro de 2018  353.371  (198.067)  155.304

Aumento de Capital  6.410 –  6.410

Prejuízo do exercício –  (194.564)  (194.564)

Saldos em 31 de dezembro de 2019  359.781  (392.631)  (32.850)

Controladora Consolidado
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Ativo
Circulante

(Reapre-
sentado)

Caixa e Equivalentes de caixa 1 1 3.398 228
Títulos e valores mobiliários – – 519 44.122
Contas a receber de clientes – – 131.635 41.196
Imóveis a comercializar – – 378.282 390.856
Estoques – – 4.371 5.081
Outras contas a receber – – 17.259 17.001
Adiantamento de fornecedores – – 7.481 3.956
Seguros a apropriar – – 904 –
Outros – – 3.350 2.159

1 1 547.199 504.600
Não Circulante
Terrenos a incorporar 1.746 1.746 1.831 1.831
Seguros a apropriar – – 3.540 –
Investimento – 155.303 – –
Imóveis a comercializar – – 2.321.451 2.465.385
Imobilizado – – 36.350 39.010
Intangível – – 3 5
AFAC 19.102 – – –
Outros – – 6.645 6.007

20.848 157.049 2.369.820 2.512.238
Total do Ativo 20.849 157.050 2.917.019 3.016.838

Controladora Consolidado
Passivo 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Circulante
Empréstimos e financiamentos – – 354.127 163.440
Fornecedores – – 36.932 33.077
Contas a pagar 1.746 1.746 1.746 1.746
Obrigações tributárias – – 5.101 4.555
Obrigações trabalhistas – – 4.192 3.456
Adiantamentos de clientes nas 
vendas com permutas – – 4.497 20.866
Adiantamentos de clientes nas 
vendas a promitentes – – 15 15
Outros adiantamentos a 
clientes – – 87.645 87.645
Outros 1 – 3.929 3.411

1.747 1.746 498.184 318.212
Não circulante
Empréstimos e financiamentos – – 2.384.201 2.468.320
Empréstimos com partes 
relacionadas – – 25.802 51.693
AFAC 19.102 – 19.102 407
Tributos diferidos – – 5.724 3.564
Provisão para perda de 
investimento 32.850 – – –
Provisão para contingências – – 7.445 9.927
Provisão para garantias – – 9.411 9.411

51.952 – 2.451.685 2.543.322
Patrímônio Líquido
Capital Social 359.781 353.371 359.781 353.371
Prejuízos acumulados (392.631) (198.067) (392.631) (198.067)

(32.850) 155.304 (32.850) 155.304
Total do passivo 20.849 157.050 2.917.019 3.016.838

Contador 
Anderson Viana da Silva 

CRC - RJ 098455/O-1

ILHA PURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ: 15.225.871/0001-80

ANP publica edital e modelo de contrato da 17ª Rodada de Licitações

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

blicou nesta terça-feira o 
edital e o modelo de con-
trato de concessão da 17ª 
Rodada de Licitações, que 
trazem, respectivamente, 
as regras e procedimentos 

da rodada e os direitos e 
as obrigações dos futuros 
concessionários. A rodada 
está prevista para 7 de ou-
tubro, com a oferta de 92 
blocos com risco explo-
ratório, com área total de 
53,93 mil km². Os blocos 
estão localizados em 11 

setores de elevado poten-
cial e de nova fronteira de 
quatro bacias sedimenta-
res marítimas brasileiras: 
Campos, Pelotas, Potiguar 
e Santos.

O edital e o modelo de 
contrato passaram por 
consulta e audiência pú-

blicas. As contribuições 
recebidas do mercado e da 
sociedade foram aprecia-
das pela ANP e as consi-
deradas pertinentes foram 
utilizadas para aperfeiço-
amento dos instrumentos 
licitatórios. As análises das 
sugestões recebidas po-

dem ser consultadas  aqui. 
As versões finais dos do-
cumentos passaram ainda 
por aprovação da diretoria 
da ANP e pelo prazo es-
tipulado pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU).

A ANP informa que en-
tre as principais inovações 

no edital e no modelo de 
contrato da 17ª Rodada 
com relação aos leilões an-
teriores, está a oferta de três 
blocos exploratórios, loca-
lizados no setor SS-AUP5 
da Bacia de Santos, que são 
cortados pelo limite das 200 
milhas náuticas. 
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As Demonstrações Financeiras completas com as notas explicativas e o 
relatório dos auditores independentes emitido pela  

BKR - Lopes, Machado sem ressalvas encontram-se a  
disposição  dos Srs. acionistas na sede da Companhia.

Demonstrações do Fluxo de Caixa Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  (Em milhares de reais)

Contador 
Anderson Viana da Silva 

CRC - RJ 098455/O-1

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Ativo
Circulante
Caixa e Equivalentes de caixa 1 1 1.134 3.398
Títulos e valores mobiliários - - 21.434 519
Contas a receber de clientes - - 126.243 131.635
Imóveis a comercializar - - 299.142 378.282
Estoques - - 3.904 4.371
Outras contas a receber - - 17.043 17.259
Adiantamento de fornecedores - - 6.400 7.481
Seguros a apropriar - - 623 904
Outros - - 2.334 3.350

1 1 478.257 547.199
Não circulante
Realizável a longo prazo
Terrenos a incorporar 1.746 1.746 1.746 1.831
Seguros a apropriar - - 1.816 3.540
Imóveis a comercializar - - 2.316.162 2.321.451
AFAC 55.108 19.102 - -
Outros - - 7.191 6.645

56.854 20.848 2.326.915 2.333.467
Investimento - - - -
Imobilizado - - 33.357 36.350
Intangível - - 3 3

56.854 20.848 2.360.275 2.369.820
Total do Ativo 56.855 20.849 2.838.532 2.917.019

Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 
2020 e 2019 (Em milhares de reais exceto o prejuízo por ação)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita operacional líquida - - 90.464 196.630
Custos de construção - - (542) (2.643)
Custo dos imóveis vendidos - - (92.350) (266.795)
Prejuízo bruto - - (2.428) (72.808)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas - - (41.837) (31.676)
Despesas comerciais - - (3.888) (8.832)
 Resultado de equivalência patrimonial (270.971) (194.564) - -
Outras receitas (despesas) - - (2.825) 2.456
Resultado operacional antes do 
resultado financeiro (270.971) (194.564) (50.978) (110.860)
Resultado financeiro
Receitas financeiras - - 21.299 9.512
Despesas financeiras - - (239.620) (88.728)

- - (218.321) (79.216)
Prejuízo antes do imposto de renda e da 
contribuição social (270.971) (194.564) (269.299) (190.076)
Imposto de renda e contribuição social - - (1.672) (4.488)
Prejuízo do exercício (270.971) (194.564) (270.971) (194.564)
Prejuízo por ação do capital social (0,58) (0,42) (0,58) (0,42)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  

(Em milhares de reais)

Capital  
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018  353.371  (198.067)  155.304 
Aumento de capital  6.410  -  6.410 
Prejuízo do exercício  -  (194.564)  (194.564)
Saldos em 31 de dezembro de 2019  359.781  (392.631)  (32.850)
Aumento de capital  15.005  -  15.005 
Prejuízo do exercício  -  (270.971)  (270.971)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  374.786  (663.602)  (288.816)

Fluxos de caixa das atividades Controladora Consolidado
operacionais: 2020 2019 2020 2019
Prejuízo do exercício antes do imposto 
de renda e da contribuição social (270.971) (194.564) (269.299) (190.076)
Ajustes para conciliar o prejuízo do 
exercício antes do imposto de renda 
e da contribuição social com os fluxos 
de caixa
Depreciações e amortizações - - 2.694 2.991
Rendimentos de títulos de renda fixa - - (166) (1.146)
Juros e variações monetárias, líquidos - - 249.303 161.560
Provisão para contingências - - 6.425 (2.482)
Provisão para distratos, líquida - - 1.425 24.983
Provisão para risco de crédito - - 2.758 -
Ajuste a valor presente - - 3.750 (4.925)
Resultado da equivalência patrimonial 270.971 194.564 - -

- - (3.110) (9.095)
Redução (acréscimo) em ativos:
Imóveis a comercializar - - 70.194 179.154
Contas a receber - - (555) (81.432)
Adiantamentos a fornecedores - - 1.081 (3.525)
Estoques - - 467 710
Seguros a apropriar - - 2.005 (4.443)
Outros contas a receber - - 215 (258)
Outros - - 556 (1.829)
Acréscimo (redução) em passivos:
Fornecedores - - (5.034) 3.856
Obrigações trabalhistas - - (32) 736
Obrigações tributárias - - 2.842 (3.731)
Outros - - (1.372) 2.679

- - 67.257 82.822
Imposto de renda e contribuição
 social pagos - - (8) (211)
Juros pagos - - (100.074) (120.714)
Recursos liquidos aplicados nas 
atividades operacionais - - (32.825) (38.103)
Fluxos de caixa das atividades de investimento:
Aplicações em títulos de renda fixa - - (99.975) (167.797)
Resgates de títulos de renda fixa - - 79.226 212.546
Acréscimos de imobilizado - - - (332)
Baixa de imobilizado - - 299 -
Recursos líquidos aplicados 
(gerados) nas atividades de 
investimentos - - (20.450) 44.417
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamento:
Amortizações de mútuos - - - (28.249)
AFAC - - 36.006 18.695
Aumento de capital social - - 15.005 6.410
Recursos líquidos gerados 
(aplicados) nas atividades de 
financiamento - - 51.011 (3.144)
Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa - - (2.264) 3.170
Demonstração da variação no caixa 
e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no inicio 
do exercício 1 1 3.398 228
Caixa e equivalentes de caixa no fim 
do exercício 1 1 1.134 3.398
Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa - - (2.264) 3.170

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos - - 660.078 354.127
Fornecedores - - 31.898 36.932
Contas a pagar 1.746 1.746 1.746 1.746
Obrigações tributárias - - 9.607 5.101
Obrigações trabalhistas - - 4.160 4.192
Adiantamentos de clientes nas 
vendas com permutas - - 2.983 4.497
Adiantamentos de clientes nas 
vendas a promitentes - - 15 15
Outros adiantamentos a clientes - - 87.645 87.645
Outros 1 1 3.727 3.929

1.747 1.747 801.859 498.184
Não circulante
Empréstimos e financiamentos - - 2.215.780 2.384.201
Empréstimos com partes 
relacionadas - - 26.766 25.802
AFAC 55.108 19.102 55.108 19.102
Tributos diferidos - - 4.554 5.724
Provisão para perda de investimento 288.816 32.850 - -
Provisão para contingências - - 13.870 7.445
Provisão para garantias - - 9.411 9.411

343.924 51.952 2.325.489 2.451.685
Patrimônio líquido
Capital social 374.786 359.781 374.786 359.781
Prejuízos acumulados (663.602) (392.631) (663.602) (392.631)

(288.816) (32.850) (288.816) (32.850)
Total do passivo 56.855 20.849 2.838.532 2.917.019

ILHA PURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ: 15.225.871/0001-80
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Sistema de Autorregulação 
Bancária começa a valer
Instituições terão mais três meses para ajustes

A Federação Brasilei-
ra de Bancos (Fe-
braban) está con-

fiante na eficácia do Sistema 
de Autorregulação Bancária 
que começará a valer efeti-
vamente agora. Trata-se de 
um normativo de relaciona-
mento com os consumido-
res potencialmente vulne-
ráveis. Os bancos tiveram 
90 dias para implementar 
as novas regras, a contar da 
data de publicação do nor-
mativo, que aconteceu em 9 
de abril. 

O prazo para ajuste das 
diretrizes que relacionam os 
públicos vulneráveis à polí-
tica de relacionamento com 
clientes e para as adaptações 
dos contratos com os cor-
respondentes bancários é 
um pouco maior: 180 dias. 
Ou seja, 90 dias já inspira-
do, e mais três meses para 
eventuais ajustes. Já no caso 
dos contratos firmados di-
retamente com o banco, a 
adequação deve ser feita até 
a próxima renovação, com o 
prazo máximo de dois anos.

“O normativo estabelece 
princípios e regras a serem 
adotados por suas signatá-
rias”, disse a Febraban. A pre-
visão é de oferta de produtos 
e serviços mais adequados às 
necessidades e aos interes-
ses dos consumidores mais 
vulneráveis.  “Os clientes 
considerados especialmente 
vulneráveis, seja em razão da 
idade, renda ou nível de en-
dividamento, contarão com 
um olhar mais cuidadoso dos 
bancos aderentes à Autor-
regulação a partir de julho”, 
explicou a federação. 

São considerados clientes 
vulneráveis as pessoas que 

demonstrem menor capa-
cidade de compreensão e 
discernimento para análise 
e tomada de decisões ou de 
representar seus próprios 
interesses. O conceito leva 
em conta sete fatores prin-
cipais: deficiência física ou 
mental, doença grave, su-
perendividamento, grau de 
escolaridade, familiaridade 
com os meios digitais, idade 
e renda.

Conforme a Febraban, a 
partir desses parâmetros, os 
bancos irão criar metodo-
logias para analisar toda sua 
base de clientes e identificar 
esses consumidores. A cole-
ta e o tratamento dos dados 
pessoais sensíveis envolvidos 
nesse processo será feita den-
tro do que estabelece a Lei 
Geral de Proteção de Da-
dos. O normativo também 
prevê o desenvolvimento de 
mecanismos para mapear e 
classificar os diferentes níveis 
de risco a que essas pessoas 
estão expostas e ferramentas 
para protegê-los.

Melhoria no atendimento

“Os bancos, que são par-
te da sociedade, sabem que 
precisam zelar pela qualida-
de de atendimento de todos 
as pessoas, particularmen-
te os que enfrentam mais 
dificuldades. A pandemia 
potencializou essa preocu-
pação e por isso essa au-
torregulação é um grande 
avanço e um passo impor-
tante para os consumido-
res”, diz Isaac Sidney, presi-
dente da Febraban.

Para Amaury Oliva, di-
retor de Sustentabilidade, 
Cidadania Financeira, Rela-

ções com o Consumidor e 
Autorregulação da Febra-
ban, o normativo represen-
ta uma importante evolução 
na autorregulação bancária. 
“O Código de Defesa do 
Consumidor reconhece a 
vulnerabilidade de todos 
os consumidores e que de-
terminadas categorias de 
consumidores são especial-
mente vulneráveis. Mas há 
uma enorme complexidade 
em categorizar e mapear a 
vulnerabilidade de todos os 
clientes que se relacionam 
com cada banco. É nesse 
sentido, e alinhado com as 
boas práticas internacionais, 
que o setor assume mais um 
compromisso na direção de 
aprimorar a oferta e o rela-
cionamento com os consu-
midores.”

Instituições financeiras

Para evitar que a iden-
tificação dos clientes po-
tencialmente vulneráveis 
assuma algum tom discrimi-
natório, todo o quadro de 
colaboradores das institui-
ções financeiras, prestado-
res de serviços e correspon-
dentes bancários irá passar 
por treinamentos sobre as 
novas regras e como elas 
devem ser usadas para pro-
teger esses consumidores.

O normativo também 
prevê a elaboração, pela 
Febraban, de um guia de 
boas práticas relacionadas 
ao tema que contará com 
iniciativas das instituições 
financeiras. Além de ações 
de orientação e educação 
promovidas diretamente 
pelos bancos ou por meio 
da Federação.
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Balanços Patrimoniais  Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Contador 
Anderson Viana da Silva - CRC - RJ 098455/O-1

As Demonstrações Financeiras completas com as notas explicativas e o relatório dos auditores independentes emitido pela BKR - Lopes, Macha-
do sem ressalvas encontram-se a disposição  dos Srs. acionistas na sede da Companhia.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Ativo
Reapresen-

tado
Reapresen-

tado
Circulante
Caixa e equivalentes de 
caixa 21.479 17.903 52.597 53.527
Contas a receber 124.321 115.700 260.485 258.353
Estoques 86.911 223.193 397.110 614.845
Impostos a recuperar 1.916 1.854 8.279 9.673
Adiantamentos a 
fornecedores e outros 14.688 21.924 26.394 54.591

249.315 380.574 744.865 990.989
Não Circulante
Realizável a longo prazo
 Contas a receber 39.948 50.827 50.186 64.384
 Estoques 691.432 691.564 3.009.341 3.014.761
 Depósitos e cauções 26.635 27.321 28.491 29.167
 Tributos diferidos 14.572 14.572 14.572 14.572
 Partes relacionadas 227.669 185.042 112.513 111.063
 Outros ativos - - 6.645 6.645

1.000.256 969.326 3.221.748 3.240.592
Investimentos 21.433.339 21.448.824 21.343.778 21.324.885
Imobilizado 12.570 16.132 307.703 322.884
Intangível 549 810 916 1.288

22.446.714 22.435.092 24.874.145 24.889.649
Total do ativo 22.696.029 22.815.666 25.619.010 25.880.638

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Passivo
Reapresen-

tado
Reapresen-

tado
Circulante
Fornecedores 49.831 50.783 79.368 98.098
Empréstimos e 
financiamentos 270.673 135.307 946.430 516.452
Débitos tributários 11.135 10.629 23.367 19.019
Salários e encargos sociais 6.161 6.936 11.062 12.992
Adiantamentos de clientes 13.800 13.172 104.902 105.616
Partes relacionadas 712 5.260 712 5.260

352.312 222.087 1.165.841 757.437
Não Circulante
Fornecedores 14.653 14.653 14.653 14.653
Empréstimos e 
financiamentos 522.326 637.721 2.874.345 3.159.628
Débitos tributários 21.946 22.188 23.605 22.269
Tributos diferidos 7.061.913 7.075.337 7.079.571 7.094.380
Partes relacionadas 84.329 6.263 95.215 17.149
Outras contas a pagar 81.051 79.334 104.333 96.190
Provisão para perda em 
investimentos 570.599 212.002 274.489 172.793

8.356.817 8.047.498 10.466.211 10.577.062
Patrimônio líquido
Capital social 1.090.826 1.090.826 1.090.826 1.090.826
Reservas de lucros - 91.785 - 91.785
Ajuste de avaliação 
patrimonial 13.204.818 13.230.878 13.204.818 13.230.878
Outros resultados 
abrangentes 119.708 132.592 119.708 132.592
Prejuízo acumulado (428.452) - (428.452) -

13.986.900 14.546.081 13.986.900 14.546.081
Acionistas não controladores - - 58 58

13.986.900 14.546.081 13.986.958 14.546.139
Total do passivo e 
patrimônio líquido 22.696.029 22.815.666 25.619.010 25.880.638

Demonstrações de Resultados Abrangentes 
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 

 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Prejuízo do exercício (468.277) (432.588) (468.279) (432.588)
Outros resultados abrangentes
 Equivalência reflexa Concessionaria
   Rio Mais (12.884) (4.370) (12.884) (4.370)
Total dos resultados abrangentes 
  do exercício (481.161) (436.958) (481.163) (436.958)

Capital 
social

Reservas de lucros Ajuste em 
decorrên-

cia da ICPC 
10

Prejuízos 
acumula-

dos

Outros re-
sultados 
abran-
gentes

Patrimônio 
líquido 

Controla-
dora

Acionis-
tas não 

controla-
dores

Patrimônio 
líquido 

Consoli-
dadoLegal Especial Total

Saldos em 01 de Janeiro de 2019 1.090.826 13.765 332.639 346.404 13.408.847 - 136.962 14.983.039 58 14.983.097
Equivalência reflexa - - - - - - (4.370) (4.370) - (4.370)
Avaliação Patrimonial - - 177.969 177.969 (177.969) - - - - -
Prejuízo do exercício - - - - - (432.588) - (432.588) - (432.588)
Absorção do prejuízo do exercício com reserva 
especial - - (432.588) (432.588) - 432.588 - - - -
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 1.090.826 13.765 78.020 91.785 13.230.878 - 132.592 14.546.081 58 14.546.139
Dividendos propostos - - (78.020) (78.020) - - - (78.020) - (78.020)
Equivalência reflexa - - - - - - (12.884) (12.884) - (12.884)
Avaliação Patrimonial - - 26.060 26.060 (26.060) - - - - -
Prejuízo do exercício - - - - - (468.277) - (468.277) - (468.277)
Absorção do prejuízo do exercício com reserva 
especial - (13.765) (26.060) (39.825) - 39.825 - - - -
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 1.090.826 - - - 13.204.818 (428.452) 119.708 13.986.900 58 13.986.958

Demonstrações de Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro  
de 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto  
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  

(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida 81.453 82.295 190.886 320.965
Custo das vendas e serviços (9.778) (17.377) (125.101) (311.940)
Lucro bruto operacional 71.675 64.918 65.785 9.025
(Despesas) receitas operacionais
 Gerais e administrativas (66.759) (77.599) (92.415) (100.878)
 Condominiais e imobiliárias (16.727) (22.240) (33.178) (41.015)
 Comerciais (7.941) (4.254) (15.636) (16.353)
 Tributárias (1.547) (607) (2.075) (1.766)
 Depreciações e amortizações (2.739) (2.678) (14.556) (13.656)
 Resultado de equivalencia 
patrimonial (397.228) (317.597) (102.178) (101.228)
 Outras receitas (despesas) 
operacionais (11.500) 68.446 (10.520) 70.570

(504.441) (356.529) (270.558) (204.326)
Prejuízo operacional antes do 
resultado financeiro (432.766) (291.611) (204.773) (195.301)
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 28.995 25.066 52.531 32.403
 Despesas financeiras (77.931) (138.341) (327.247) (237.021)

(48.936) (113.275) (274.716) (204.618)
Prejuízo antes do Imposto de renda 
e da Contribuição social (481.702) (404.886) (479.489) (399.919)
 Imposto de renda e Contribuição 
social corrente e diferido 13.425 (27.702) 11.212 (32.669)
Prejuízo do exercício (468.277) (432.588) (468.277) (432.588)
Prejuízo por ação do capital social (9.152,11) (8.454,60) (9.152,11) (8.454,60)

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das atividades 
operacionais 2020 2019 2020 2019
 Prejuízo do exercício (468.277) (432.588) (468.277) (432.588)
 Ajustes para conciliar o resultado às 
disponibilidades:
 Outros resultados abrangentes (12.884) (4.370) (12.884) (4.370)
 Depreciações e amortizações 2.739 2.678 14.556 13.656
 Resultado de equivalência patrimonial 397.228 317.597 102.178 101.228

(81.194) (116.683) (364.427) (322.074)
Variações nos ativos e passivos:
 (Aumento) redução em contas a 
receber 2.258 22.187 12.066 (78.304)
 (Aumento) redução em estoques 136.414 19.985 223.155 180.263
 (Aumento) redução em impostos a 
recuperar (62) 1.617 1.394 (3.891)
 (Aumento) redução em adiantamentos 
a fornecedores e outros 7.286 (3.366) 28.247 (9.529)
 Redução em depósitos e cauções 686 1.297 676 573
 Aumento dos tributos diferidos (13.424) 29.491 (14.809) 33.577
 Aumento em fornecedores (952) 7.845 (18.730) 29.079
 Aumento em débitos tributários 264 21.345 5.684 19.170
 Aumento (redução) em salários e 
encargos sociais (775) (361) (1.930) 1.040
 Aumento (redução) em adiantamento 
de clientes 630 6.914 (711) (9.170)
 Variação em partes relacionadas (42.581) (18.306) (1.404) (6.578)
 Aumento (redução) em outras contas 
a pagar 1.716 3.455 8.141 (341)
Recursos líquidos gerados (aplicados) 
nas atividades operacionais 10.266 (24.580) (122.648) (166.185)
Fluxos de caixa das atividades de 
investimento
 Investimentos (23.196) 15.674 (19.425) 39.323
 Imobilizado 823 (2.229) 625 2.434
 Intangível 261 (276) 372 (178)
Recursos líquidos gerados (aplicados) 
nas atividades de investimento (22.112) 13.169 (18.428) 41.579
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamento
 Dividendos propostos (4.549) (4.640) (4.549) (4.640)
 Empréstimos e financiamentos 19.971 26.605 144.695 129.632
Recursos líquidos gerados nas 
atividades de financiamento 15.422 21.965 140.146 124.992
Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa no exercício 3.576 10.554 (930) 386
Demonstração da variação no caixa e 
equivalentes de caixa:
No início do exercício 17.903 7.349 53.527 53.141
No fim do exercício 21.479 17.903 52.597 53.527
Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa no exercício 3.576 10.554 (930) 386

CARVALHO
HOSKEN S/A

carva lhohosken.com.br

CARVALHO HOSKEN S.A.
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 33.342.023/0001-33

CARNAÚBA III EÓLICA S.A. - EM LIQUIDACÃO EXTRAJUDICIAL 
CNPJ/ME nº 19.390.222/0001-96 - NIRE 33.3.0031025-8

ATA AGE. I. Data, Hora e Local: aos 30/10/2020, às 17h, na sede da Cia., lo-
calizada na Rua da Quitanda, nº 86, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP 
20091-005. II. Convocação e Presença: Convocação dispensada em face ao 
comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o Art. 124, §4ºº, da 
Lei n° 6.404, de 15/12/1976. III. Mesa: Presidente: Sr. José Alves de Mello Fran-
co e Secretário: Sr. Marcelo Brani Silva de Abreu. IV. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) a ratificação da transação extrajudicial com a empresa Cobra Brasil 
Serviços, Comunicações e Energia S/A (sucessora por incorporação de São 
Simão Montagens e Serviços de Eletricidade Ltda.), S.A. inscrita no CNPJ/ME 
nº 08.928.273/0001-02, e a respectiva cessão da dívida para as empresas do 
Complexo Baleia, a saber: (1) São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação, inscri-
ta no CNPJ/ME sob nº 19.390.265/0001-71; (2) Bom Jesus Eólica S.A. - Em 
Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.389.517/0001-42; (3) Cachoeira Eóli-
ca S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.376.510/0001-96; (4) Pi-
timbu Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-
97; (5) São Caetano Eólica S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.388.557/0001-70; e, (6) São Caetano I Eólica S.A - Em Liquidação, ins-
crita no CNPJ/MF nº 19.375.545/0001-00; (ii) exame, discussão e a aprovação 
do Relatório de Prestação de Contas dos Liquidantes, bem como, do Laudo 
de avaliação da Cia. e seu respectivo balanço de liquidação; (ii.1) aprovação 
do Acordo de compensação de obrigações financeiras e outras avenças; (ii.2) 
aprovação da venda dos ativos remanescentes da Cia. para a sociedade São 
Galvão Eólica S/A - Em Liquidação; (ii.3) deliberação quanto a destinação 
e rateio dos saldos em conta corrente e/ou aplicações financeiras existentes; 
(ii.4) destinação e rateio de créditos fiscais recuperáveis; (ii.5) autorização da 
transferência do saldo de caixa a ser rateado pelos acionistas na proporção 
de suas respectivas participações no valor de R$62.323,79 diretamente para a 
São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação; (iii) aprovação da extinção dos man-
datos dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho de Administração 
e a dissolução do Conselho de Administração; (iv) aprovação da extinção dos 
mandatos dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e a 
dissolução do Conselho Fiscal; (v) aprovação do encerramento da liquidação e 
extinção da Cia. V. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da 
Ordem do Dia, os acionistas da Cia., por unanimidade de votos e sem qualquer 
ressalva ou restrição, (i) ratificaram a celebração de acordo extrajudicial com a 
empresa Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S/A (sucessora 
por incorporação de São Simão Montagens e Serviços de Eletricidade Ltda.), 
S.A. inscrita no CNPJ/ME nº 08.928.273/0001-02, e a respectiva cessão da dívi-
da para as empresas do Complexo Baleia, a saber: (1) São Galvão Eólica S/A 
- Em Liquidação, inscrita no CNPJ/ME sob nº 19.390.265/0001-71; (2) Bom 
Jesus Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.389.517/0001-
42; (3) Cachoeira Eólica S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.376.510/0001-96; (4) Pitimbu Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no 
CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-97; (5) São Caetano Eólica S.A., - Em Liquida-
ção, inscrita no CNPJ/MF nº 19.388.557/0001-70; e, (6) São Caetano I Eólica 
S.A - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.375.545/0001-00, cuja apro-
vação pelo Conselho de Administração ocorreu na Reunião do Conselho de 
Administração datada de 14/10/2020; (ii) aprovaram o Relatório de Prestação 
de Contas dos Liquidantes, bem como, o Laudo de avaliação da Cia. e seu 
respectivo balanço de liquidação; (ii.1) aprovaram o Acordo de compensação 
de obrigações financeiras e outras avenças em conformidade com o Relató-
rio de Prestação de Contas dos Liquidantes; (ii.2) aprovaram a realização da 
venda dos ativos remanescentes da Cia. para a sociedade São Galvão Eólica 
S/A - Em Liquidação em conformidade com o Relatório de Prestação de Con-
tas dos Liquidantes; (ii.3) aprovação do rateio dos saldos em conta corrente e/
ou aplicações financeiras existentes para os acionistas na exata proporção de 
sua participação societária; (ii.4) aprovaram o rateio de créditos fiscais exis-
tentes e que sejam recuperáveis para cada acionista na exata proporção de 
suas respectivas participações societárias conforme a apuração contábil; (iv) 
autorizaram a transferência do saldo de caixa a ser rateado pelos acionistas 
na proporção de suas respectivas participações para a São Galvão Eólica S/A 
- Em Liquidação, no prazo de até 30  dias contados da presente data; (v) apro-
varam a extinção dos mandatos dos atuais membros titulares e suplentes do 
Conselho de Administração e a dissolução do Conselho de Administração; (iii) 
aprovaram a extinção dos mandatos dos atuais membros titulares e suplentes 
do Conselho Fiscal e a dissolução do Conselho Fiscal; (vi) aprovaram e encer-
ramento da liquidação e a extinção da Cia. na forma do art. 219, inciso I da Lei 
6.404/76; (v) determinaram que caberá aos Liquidantes adotarem todas as pro-
vidências cabíveis necessárias para se proceder a baixa da Cia. perante todos 
os órgãos e autoridades competentes. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada 
conforme, segue assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 30/10/2020. 
Assinaturas: Mesa: José Alves de Mello Franco - Presidente; Marcelo Brani 
Silva de Abreu - Secretário. Acionistas: Brasil Ventos Energia S.A. Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia Milão. Jucerja nº 3977313 
em 02/12/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CARNAÚBA V EÓLICA S.A. - EM LIQUIDACÃO EXTRAJUDICIAL 
CNPJ/ME nº 19.390.294/0001-33 - NIRE 33.3.0031027-4

ATA AGE. I. Data, Hora e Local: aos 30/10/2020, às 15h, na sede da Cia., lo-
calizada na Rua da Quitanda, nº 86, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP 
20091-005. II. Convocação e Presença: Convocação dispensada em face ao 
comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o Art. 124, §4º, da Lei 
n° 6.404, de 15/12/1976. III. Mesa: Presidente: Sr. José Alves de Mello Franco 
e Secretário: Sr. Marcelo Brani Silva de Abreu. IV. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) a ratificação da transação extrajudicial com a empresa Cobra Brasil 
Serviços, Comunicações e Energia S/A (sucessora por incorporação de São 
Simão Montagens e Serviços de Eletricidade Ltda.), S.A. inscrita no CNPJ/ME 
nº 08.928.273/0001-02, e a respectiva cessão da dívida para as empresas do 
Complexo Baleia, a saber: (1) São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação, inscri-
ta no CNPJ/ME sob nº 19.390.265/0001-71; (2) Bom Jesus Eólica S.A. - Em 
Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.389.517/0001-42; (3) Cachoeira Eóli-
ca S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.376.510/0001-96; (4) Pi-
timbu Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-
97; (5) São Caetano Eólica S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.388.557/0001-70; e, (6) São Caetano I Eólica S.A - Em Liquidação, ins-
crita no CNPJ/MF nº 19.375.545/0001-00; (ii) exame, discussão e a aprovação 
do Relatório de Prestação de Contas dos Liquidantes, bem como, do Laudo 
de avaliação da Cia. e seu respectivo balanço de liquidação; (ii.1) aprovação 
do Acordo de compensação de obrigações financeiras e outras avenças; (ii.2) 
aprovação da venda dos ativos remanescentes da Cia. para a sociedade São 
Galvão Eólica S/A - Em Liquidação; (ii.3) deliberação quanto a destinação 
e rateio dos saldos em conta corrente e/ou aplicações financeiras existentes; 
(ii.4) destinação e rateio de créditos fiscais recuperáveis; (ii.5) autorização da 
transferência do saldo de caixa a ser rateado pelos acionistas na proporção 
de suas respectivas participações no valor de R$56.439,55 diretamente para a 
São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação; (iii) aprovação da extinção dos man-
datos dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho de Administração 
e a dissolução do Conselho de Administração; (iv) aprovação da extinção dos 
mandatos dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e a 
dissolução do Conselho Fiscal; (v) aprovação do encerramento da liquidação e 
extinção da Cia. V. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da 
Ordem do Dia, os acionistas da Cia., por unanimidade de votos e sem qualquer 
ressalva ou restrição, (i) ratificaram a celebração de acordo extrajudicial com a 
empresa Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S/A (sucessora 
por incorporação de São Simão Montagens e Serviços de Eletricidade Ltda.), 
S.A. inscrita no CNPJ/ME nº 08.928.273/0001-02, e a respectiva cessão da dívi-
da para as empresas do Complexo Baleia, a saber: (1) São Galvão Eólica S/A 
- Em Liquidação, inscrita no CNPJ/ME sob nº 19.390.265/0001-71; (2) Bom 
Jesus Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.389.517/0001-
42; (3) Cachoeira Eólica S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.376.510/0001-96; (4) Pitimbu Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no 
CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-97; (5) São Caetano Eólica S.A., - Em Liquida-
ção, inscrita no CNPJ/MF nº 19.388.557/0001-70; e, (6) São Caetano I Eólica 
S.A - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.375.545/0001-00, cuja apro-
vação pelo Conselho de Administração ocorreu na Reunião do Conselho de 
Administração datada de 14/10/2020; (ii) aprovaram o Relatório de Prestação 
de Contas dos Liquidantes, bem como, o Laudo de avaliação da Cia. e seu 
respectivo balanço de liquidação; (ii.1) aprovaram o Acordo de compensação 
de obrigações financeiras e outras avenças em conformidade com o Relató-
rio de Prestação de Contas dos Liquidantes; (ii.2) aprovaram a realização da 
venda dos ativos remanescentes da Cia. para a sociedade São Galvão Eólica 
S/A - Em Liquidação em conformidade com o Relatório de Prestação de Con-
tas dos Liquidantes; (ii.3) aprovação do rateio dos saldos em conta corrente e/
ou aplicações financeiras existentes para os acionistas na exata proporção de 
sua participação societária; (ii.4) aprovaram o rateio de créditos fiscais exis-
tentes e que sejam recuperáveis para cada acionista na exata proporção de 
suas respectivas participações societárias conforme a apuração contábil; (iv) 
autorizaram a transferência do saldo de caixa a ser rateado pelos acionistas 
na proporção de suas respectivas participações para a São Galvão Eólica S/A 
- Em Liquidação, no prazo de até 15 dias contados da presente data; (v) apro-
varam a extinção dos mandatos dos atuais membros titulares e suplentes do 
Conselho de Administração e a dissolução do Conselho de Administração; (iii) 
aprovaram a extinção dos mandatos dos atuais membros titulares e suplentes 
do Conselho Fiscal e a dissolução do Conselho Fiscal; (vi) aprovaram e encer-
ramento da liquidação e a extinção da Cia. na forma do art. 219, inciso I da Lei 
6.404/76; (v) determinaram que caberá aos Liquidantes adotarem todas as pro-
vidências cabíveis necessárias para se proceder a baixa da Cia. perante todos 
os órgãos e autoridades competentes. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada 
conforme, segue assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 30/10/2020. 
Assinaturas: Mesa: José Alves de Mello Franco Presidente; Marcelo Brani Sil-
va de Abreu - Secretário. Acionistas: Brasil Ventos Energia S.A. Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia Milão. Jucerja nº 3976948 
em 01/12/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Oi quer captar US$ 500 
milhões garantindo 9%

Garantindo juros na 
faixa de 9%, a Oi, 
em recuperação ju-

dicial desde 2016, colocou 
no mercado um título em 
dólares, que espera vender 
US$ 500 milhões em notas 
sênior. A captação, segundo 
comentários no mercado de 
capitais, se destina, prova-
velmente, para refinanciar 
dívidas mais caras que assu-
miu durante a reestrutura-
ção atual da empresa.

O preço foi considerado 
alto em comparação com a 
maioria das ofertas este ano, 
pois somente seis títulos em 
dólares com características 
regulatórias semelhantes fo-
ram vendidos com níveis 
mais altos de yield em 2021, 
de acordo com dados compi-
lados pela Bloomberg. “Mas 
ainda é mais barato do que 
os juros de 13,67% da de-
bênture que a empresa está 
tentando refinanciar com os 
recursos”.

O processo de reestrutura-
ção da empresa incluiu a cap-
tação de fundos com desin-
vestimentos, como a venda 
dos ativos de telefonia móvel 
para a Telefónica, Telecom 
Italia e a alienação da parti-
cipação de 25% na Unitel, a 
maior operadora de telefonia 
móvel de Angola.

A empresa de telefonia 
reportou prejuízo de R$ 3,5 
bilhões no balanço do pri-
meiro, queda de 44,2% na 
comparação com o mesmo 
período de 2020, com pre-
juízo de R$ 6,28 bilhões. Os 
investimentos (Capex) con-

solidado, levando em conta 
as operações internacionais, 
chegaram a R$ 1,83 bilhão. 
O valor representa uma al-
ta de 3,9% no comparativo 
anual e de 7,3% em relação 
ao quarto trimestre de 2020.

O plano estratégico da 
Oi para o triênio 2022-2024 
tem foco na transformação 
na Nova Oi, em simplificar 
as operações enquanto bus-
ca pagar dívidas existentes, 
diversificar fontes de receita 
e resolver questões de con-
cessão As casas conectadas 
com fibra ótica da Oi de-
vem chegar a aproximada-
mente 8 milhões até 2024, 
com aumento de cerca de 
31%, acredita a companhia.

No início de julho, a com-
panhia telefônica vendeu a 
sua subsidiária de fibra óti-
ca, a InfraCo por R$ 12,9 
bilhões. O Banco BTG e a 
Globenet arremataram em 
conjunto 57,9% da subsidiá-
ria.

A participação na empre-
sa foi vendida por R$ 12,9 
bilhões. Serão desembolsa-
dos R$ 9,786 bilhões para 
aquisição de ações da In-
fraCo e capitalização de R$ 
3,137 bilhões na unidade de 
negócios em um prazo de até 
90 dias.

O certame foi o último 
grande leilão de ativos da 
Oi (OIBR3), que já se des-
fez de torres, data centers e 
rede móvel, movimentando 
quase R$ 20 bilhões, con-
forme o plano de recupera-
ção judicial aprovado pelos 
credores. 
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As Demonstrações Financeiras completas com as notas explicativas e o 
relatório dos auditores independentes emitido pela BKR - Lopes, Machado 
sem ressalvas encontram-se a disposição  dos Srs. acionistas na sede da 

Companhia.

Demonstrações do Fluxo de Caixa Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 
 (Em milhares de reais)

Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 
2020 e 2019 (Em milhares de reais exceto o prejuízo por ação)

Contador 
Anderson Viana da Silva 

CRC - RJ 098455/O-1

Ativo 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.133 3.397
Títulos e valores mobiliários 21.434 519
Contas a receber de clientes 126.243 131.635
Imóveis a comercializar 299.142 378.282
Estoques 3.904 4.371
Outras contas a receber 17.043 17.259
Adiantamento de fornecedores 6.400 7.481
Seguros a apropriar 623 904
Outros 2.334 3.350

478.256 547.198
Não circulante
 Realizável a longo prazo
 Seguros a apropriar 1.816 3.540
 Imóveis a comercializar 2.316.162 2.321.451
 Outros 7.191 6.730

2.325.169 2.331.721
Imobilizado 33.357 36.350
Intangível 3 3

2.358.529 2.368.074
Total do ativo 2.836.785 2.915.272
Passivo 2020 2019
Circulante
Empréstimos e financiamentos 660.078 354.127
Fornecedores 31.898 36.932
Obrigações tributárias 9.607 5.101
Obrigações trabalhistas 4.160 4.192
Adiantamentos de clientes nas vendas com permutas 2.983 4.497
Adiantamentos de clientes nas vendas a promitentes 15 15
Outros adiantamentos a clientes 87.645 87.645
Outros 3.726 3.928

800.112 496.437
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 2.215.780 2.384.201
Empréstimos com partes relacionadas 26.766 25.802
AFAC 55.108 19.102
Tributos diferidos 4.554 5.724
Provisão para contingências 13.870 7.445
Provisão para garantias 9.411 9.411

2.325.489 2.451.685
Patrímônio líquido
Capital social 380.930 365.925
Prejuízos acumulados (669.746) (398.775)

(288.816) (32.850)
Total do passivo 2.836.785 2.915.272

2020 2019
Receita operacional líquida 90.464 196.630
Custos de construção (542) (2.643)
Custo dos imóveis vendidos (92.350) (266.795)
Prejuízo bruto (2.428) (72.808)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (41.837) (31.676)
Despesas comerciais (3.888) (8.832)
Outras receitas (despesas) (2.825) 2.456
Resultado operacional antes do resultado financeiro (50.978) (110.860)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 21.299 9.512
Despesas financeiras (239.620) (88.728)

(218.321) (79.216)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição 
social (269.299) (190.076)
Imposto de renda e contribuição social (1.672) (4.488)
Prejuízo do exercício (270.971) (194.564)
Prejuizo do exercício por ação do capital social (0,44) (0,32)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 

 (Em milhares de reais)

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 359.515 (204.211) 155.304
Aumento de capital social 6.410 - 6.410
Prejuízo do exercício - (194.564) (194.564)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 365.925 (398.775) (32.850)
Aumento de capital social 15.005 - 15.005
Prejuízo do exercício - (270.971) (270.971)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 380.930 (669.746) (288.816)

Fluxos de caixa das atividades operacionais: 2020 2019
Prejuízo do exercício antes do imposto de renda e da
 contribuição social (269.299) (190.076)
Ajustes para conciliar o prejuízo do período antes do imposto
 de renda e da contribuição social com os fluxos de caixa:
Depreciações e amortizações 2.694 2.991
Rendimentos de títulos de renda fixa (166) (1.146)
Juros e variações monetárias, líquidos 249.303 161.560
Provisão para contingências 6.425 (2.482)
Provisão para distratos, líquida 1.425 24.983
Provisão para risco de crédito 2.758 -
Ajuste a valor presente 3.750 (4.925)

(3.110) (9.095)
Redução (acréscimo) em ativos:
Imóveis a comercializar 70.194 179.154
Contas a receber (555) (81.432)
Adiantamentos a fornecedores 1.081 (3.525)
Estoques 467 710
Seguros a apropriar 2.005 (4.443)
Outros contas a receber 215 (258)
Outros 556 (1.829)
Acréscimo (redução) em passivos:
Fornecedores (5.034) 3.856
Obrigações trabalhistas (32) 736
Obrigações tributárias 2.842 (3.731)
Outros (1.372) 2.679

67.257 82.822
Imposto de renda e contribuição social pagos (8) (211)
Juros pagos (100.074) (120.714)
Recursos líquidos aplicados nas atividades 
operacionais (32.825) (38.103)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aplicações em títulos de renda fixa (99.975) (167.797)
Resgates de títulos de renda fixa 79.226 212.546
Acréscimos de imobilizado - (332)
Baixa de imobilizado 299 -
Recursos líquidos aplicados (gerados) pelas atividades 
de investimento (20.450) 44.417
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
Amortizações de mútuos - (28.249)
AFAC 36.006 18.695
Aumento de capital social 15.005 6.410
Recursos líquidos aplicados (gerados) pelas atividades 
de financiamento 51.011 (3.144)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa, 
líquido (2.264) 3.170
Demonstração da variação no caixa e equivalentes de caixa:
 Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do exercício 3.397 227
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.133 3.397
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa (2.264) 3.170

ILHA PURA 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ: 13.545.216/0001-84

Contador  
Anderson Viana da Silva - CRC - RJ 098455/O-1

As Demonstrações Financeiras completas com as notas explicativas e o relatório dos auditores independentes emitido pela BKR - Lopes, Macha-
do sem ressalvas encontram-se a disposição  dos Srs. cotistas na sede da Companhia.

Balanços Patrimoniais Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  
(Em milhares de reais)

Demonstrações de Resultados  
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  

(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por cota)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto  
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 

 (Em milhares de reais)Ativo 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  1.030  2.426 
Contas a receber  2.482  3.638 
Estoque  198  249 
Impostos a recuperar  2.553  3.023 
Adiantamentos diversos  1.533  5.417 

 7.796  14.753 
Não Circulante
Investimentos  1.282  1.282 
Imobilizado  261.769  270.397 
Intangível  347  459 

 263.398  272.138 
Total do ativo  271.194  286.891 

2020 2019
Passivo
Circulante
Fornecedores  13.977  12.410 
Empréstimos e financiamentos  12.301  27.019 
Impostos a pagar  2.488  1.603 
Salários e encargos sociais  765  1.737 

 29.531  42.769 
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos  134.249  137.706 
Partes relacionadas  26.947  - 

 161.196  137.706 
Patrimônio líquido
Capital social  255.792  255.792 
Prejuízos acumulados  (175.325)  (149.376)

 80.467  106.416 
Total do passivo e patrimônio líquido  271.194  286.891 

2020 2019
Receita Operacional Líquida  16.885  36.191 
Custo da prestação de serviços  (16.312)  (22.584)
Lucro Bruto  573  13.607 
Despesas operacionais:
 Gerais e administrativas  (6.038)  (8.770)
 Comerciais  (407)  (846)
 Tributárias  (473)  (1.145)
 Depreciação e amortização  (8.740)  (8.701)
 Outras despesas operacionais  -  (163)

 (15.658)  (19.625)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro  (15.085)  (6.018)
Resultado financeiro
 Receitas financeiras  6  282 
 Despesas financeiras  (10.870)  (15.902)

 (10.864)  (15.620)
Prejuízo do exercício  (25.949)  (21.638)
Prejuízo por cota do capital social (0,10) (0,08)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  

(Em milhares de reais)
Capital  
social

Prejuízos  
acumulados

Patrimônio  
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2018  218.533  (127.738)  90.795 
Aumento de capital  37.259  -  37.259 
Prejuízo do exercício  -  (21.638)  (21.638)
Saldos em 31 de dezembro de 2019  255.792  (149.376)  106.416 
Prejuízo do exercício  -  (25.949)  (25.949)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  255.792  (175.325)  80.467 

Fluxos de caixa das atividades operacionais: 2020 2019
 Prejuízo do exercício (25.949) (21.638)
 Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades:
Juros e variação monetária 10.870 15.902
 Depreciações e amortizações 8.740 8.701

(6.339) 2.965
Variações nos ativos e passivos:
 Aumento (redução) em contas a receber 1.156 (1.390)
 Redução nos estoques 51 84
 Aumento (redução) em impostos a recuperar 470 (2.544)
 Redução em adiantamentos diversos 3.884 9.262
 Aumento (redução) em fornecedores 290 (2.534)
 Aumento em impostos a pagar 885 1.337
 (Redução) aumento em salários e encargos sociais (972) 644
 (Redução) aumento em partes relacionadas 26.947 (28.324)
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades 
operacionais 26.372 (20.500)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
 Baixas de imobilizado - 4.390
 Baixas no intangível - 1
Recursos líquidos gerados nas atividades de 
investimentos - 4.391
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:
 Empréstimos e financiamentos (27.768) (19.444)
 Aumento de capital - 37.259
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades 
de financiamentos (27.768) 17.815
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (1.396) 1.706
Demonstração da variação no caixa e equivalentes de 
caixa:
No início do exercício 2.426 720
No fim do exercício 1.030 2.426
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (1.396) 1.706

CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA.
CNPJ: 13.101.510/0001-05

Perspectiva de rating da CSN é positiva
A Fitch Ratings ele-

vou o Rating Na-
cional de Longo 

Prazo da Companhia Side-
rúrgica Nacional (CSN) pa-
ra ‘AA-(bra)’, de ‘A(bra)’. A 
Perspectiva do rating é po-
sitiva. Nesta quarta-feira, a 
CSN fará a teleconferência 
de apresentação dos resul-
tados para analistas e a im-
prensa. “O rating ‘AA-(bra)’  
continua refletindo seus só-
lidos negócios de minério 
de ferro e sua forte posição 
no mercado brasileiro de 
aços planos, bem como a 
competitividade de custos 
destes negócios”, comen-
tou a agência em relatório. 

A elevação do rating na-
cional da CSN reflete a atu-
alização das projeções de 
preços da Fitch, além de 
melhoras feitas pela empre-
sa em seu perfil de crédito, 
com o alongamento de seu 
cronograma de amortiza-
ção da dívida e da redução 
contínua do endividamento, 
por meio de receitas prove-
nientes de vendas de ativos 
e da forte geração de fluxo 
de caixa operacional.

A Fitch estima que a 
CSN gerará R$ 21 bilhões 
de Ebitda e R$ 11 bilhões 
de fluxo de caixa livre 
(FCF) em 2021, após inves-

timentos de R$ 3 bilhões – 
um aumento em relação aos 
R$2 bilhões de investimen-
tos realizados em 2020.

Pelas projeções do ce-
nário-base da agência, a 
companhia produzirá 31 
milhões de toneladas de 
minério de ferro e venderá 
mais sete milhões de tonela-
das compradas de terceiros. 
Estes volumes são 22% su-
periores aos reportados no 
ano passado, quando chu-
vas intensas afetaram a pro-
dução da CSN no primeiro 
semestre, mas permanecem 
1% abaixo dos volumes 
de 2019. No primeiro tri-
mestre de 2021, a empresa 
comercializou 8,2 milhões 
de toneladas de minério de 
ferro, 7% a mais do que no 
quarto trimestre de 2020. 
O Ebitda ajustado totali-
zou R$6 bilhões, enquanto 
o FCF ajustado atingiu R$4 
bilhões, 23% a mais e 39% 
a menos do que no quarto 
trimestre de 2020, respecti-
vamente.

Fortes Preços 

O minério de ferro re-
gistrou preços recordes e 
atingiu a média de quase 
USD200/tonelada no pri-
meiro semestre de 2021, 

devido à alta demanda da 
produção global de aço e 
ao fornecimento mais baixo 
da Vale S.A. (Vale, Rating 
Nacional de Longo Prazo 
‘AAA(bra)’/Perspectiva Es-
tável) em relação aos pata-
mares reportados em 2019, 
aliados à interrupção do 
fornecimento da commodi-
ty na Austrália.

A produção de aço na 
China permaneceu sólida, 
mas os produtores come-
çaram a enfrentar pres-
sões, que devem resultar 
na queda da produção. A 
Fitch revisou para cima 
suas premissas de preços, 
mas acredita que estes se 
reduzirão no segundo se-
mestre deste ano, para 
cerca de USD160/tonela-
da por ano, e que seguirão 
tendência de diminuição 
até 2025.

Aço

A Fitch acredita que os 
volumes de aço da CSN 
crescerão 10% e que os 
preços aumentarão 5% em 
2021. Os volumes do pri-
meiro trimestre de 2021 fo-
ram 15% superiores aos do 
primeiro trimestre de 2020, 
enquanto os preços aumen-
taram dois dígitos percen-

tuais. Os setores brasileiros 
de construção e automotivo 
apresentaram forte recupe-
ração, e a demanda superou 
a oferta.

Como observado pelo 
CRU Group (CRU), o prê-
mio pago pelas chapas de 
aço domésticas ainda não 
é elevado o suficiente pa-
ra incentivar um aumento 
de importação do produ-
to chinês. Tendo em vista 
as já conservadoras proje-
ções, a Fitch entende que 
as discussões do governo 
brasileiro terão efeito limi-
tado na redução dos preços 
de importação do aço e na 
interrupção dos aumentos 
dos preços da commodity.

Redução da Dívida

Com base na forte gera-
ção de FCF da CSN, a Fi-
tch estima que a empresa 
encerrará 2021 com US$ 
1,9 bilhão de dívida líquida 
– uma redução frente aos 
US$ 4,7 bilhões reportados 
no final de 2020 e aos US$ 
6,7 bilhões no final de 2019. 
Em 31 de março de 2021, 
a companhia totalizava R$ 
37 bilhões de dívida, ajus-
tada pela Fitch, e R$ 18 bi-
lhões em caixa e aplicações 
financeiras. A dívida calcu-

lada pela agência inclui R$3 
bilhões em adiantamentos 
recebidos da Glencore por 
um contrato de forneci-
mento de 33 milhões de to-
neladas de minério de ferro 
e exclui de seus ajustes valo-
res relacionados a arrenda-
mentos. De acordo com as 
projeções da Fitch, a CSN 
encerrará 2021 com um ín-
dice dívida líquida/Ebida 
de 0,5 vez.

Segundo a Fitch, a expec-
tativa é de que este índice 
se enfraqueça com a queda 
dos preços do minério de 
ferro. Em suas projeções, 
a agência considerou pre-
ços de minério de ferro de 
US$ 100/ton em 2022, US$ 
80/ton em 2023 e US$ 70/
ton em 2024. O impacto 
da queda dos preços do 
minério de ferro será par-
cialmente compensado por 
resultados mais sólidos da 
divisão de aço e pela produ-
ção do projeto de Itabirito.

Em 31 de março de 2021, 
a CSN tinha cerca de 40% 
de sua dívida vencendo no 
final de 2023. Cerca de 70% 
da dívida com vencimento 
neste período foi captada 
junto a bancos brasileiros. A 
Caixa Econômica Federal, o 
Banco do Brasil e o Brades-
co são os maiores credores. 

Bradesco e Banco do Brasil 
também concederam em-
préstimos aos controlado-
res da CSN, Vicunha Aços e 
Rio Iaco Participações. Em 
2021, o programa de gestão 
de passivos da companhia 
levou ao refinanciamento 
das notas com vencimento 
em 2023. O programa tem 
como meta a amortização 
de R$ 4 bilhões de dívi-
da bancária, a redução na 
amortização anual das obri-
gações para R$2 bilhões, de 
R$ 5 bilhões, entre 2021 e 
2024, e a ampliação da co-
bertura da dívida de curto 
prazo pelo caixa de trinta 
para sessenta meses.

Os R$ 4,1 bilhões 
(USD760 milhões) em re-
cursos provenientes da 
Oferta Pública Inicial de 
Ações (IPO) da CSN Mi-
neração na Bolsa de Valores 
de São Paulo, realizada em 
fevereiro de 2021, foram 
divididos entre a controla-
dora e a subsidiária. Cerca 
de R$ 1,3 bilhão permane-
ceram na companhia para 
expandir seus projetos de 
mineração e seu terminal 
portuário, e R$ 2,8 bilhões 
financiaram o pagamen-
to antecipado da dívida da 
CSN junto a bancos brasi-
leiros.
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As Demonstrações Financeiras completas com as notas explicativas e o relatório dos auditores independentes emitido pela BKR - Lopes, Machado 
sem ressalvas encontram-se a disposição  dos Srs. acionistas na sede da Companhia.

Demonstrações do Fluxo de Caixa Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018  (Em milhares de reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018  

(Em milhares de reais)

Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 
2019 e 2018 (Em milhares de reais exceto o prejuízo por ação)

Ativo 2019 2018
Circulante (Reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa  3.397  227
Títulos e valores mobiliários  519  44.122
Contas a receber de clientes  131.635  41.196
Imóveis a comercializar  378.282  390.856
Estoques  4.371  5.081
Outras contas a receber  17.259  17.001
Adiantamento de fornecedores  7.481  3.956
Seguros a apropriar  904 –
Outros  3.350  2.160

 547.198  504.599
Não Circulante
 Realizável a longo prazo
 Seguros a apropriar  3.540 –
 Imóveis a comercializar  2.321.451  2.465.385

 2.324.991  2.465.385
Imobilizado  36.350  39.010
Intangível  3  5
Outros  6.730  6.092

 2.368.074  2.510.492
Total do ativo  2.915.272  3.015.091

2019 2018
Receita operacional líquida  196.630  26.322
Custos de construção  (2.643)  (4.992)
Custo dos imóveis vendidos (266.795)  (71.505)
Prejuízo bruto  (72.808)  (50.175)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas  (31.676)  (20.371)
Despesas comerciais  (8.832)  (5.378)
Outras receitas (despesas)  2.456  (32)
Resultado operacional antes do resultado financeiro (110.860)  (75.956)
Resultado financeiro
Receitas financeiras  9.512  4.216
Despesas financeiras  (88.728)  (46.256)

 (79.216)  (42.040)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (190.076) (117.996)
Imposto de renda e contribuição social  (4.488)  (2.083)
Prejuízo do exercício (194.564) (120.079)
Prejuizo do exercício por ação do capital social  (0,32)  (0,29)

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017  231.667  (84.132)  147.535

Aumento de capital social  127.848 –  127.848

Prejuízo do exercício –  (120.079)  (120.079)

Saldos em 31 de dezembro de 2018  359.515  (204.211)  155.304

Aumento de capital social  6.410 –  6.410

Prejuízo do exercício –  (194.564)  (194.564)

Saldos em 31 de dezembro de 2019  365.925  (398.775)  (32.850)

Fluxos de caixa das atividades operacionais: 2019 2018
Prejuízo do exercício antes do imposto de renda e da con-
tribuição social (190.076) (117.996)
Ajustes para conciliar o prejuízo do período antes do imposto 
de renda e da contribuição social com os fluxos de caixa:
Depreciações e amortizações  2.991  3.291
Rendimentos de títulos de renda fixa  (1.146)  (4.116)
Juros e variações monetárias, líquidos  161.560  77.055
Provisão para contingências  (2.482)  2.601
Provisão para garantia –  (1.434)
Provisão para distratos, líquida  24.983  2.902
Ajuste a valor presente  (4.925)  (3.843)

 (9.095)  (41.539)
Redução (acréscimo) em ativos:
Imóveis a comercializar  179.154  (754)
Contas a receber  (81.432)  8.835
Adiantamentos a fornecedores  (3.525)  1.706
Estoques  710  3.544
Seguros a apropriar  (4.443)  731
Outros contas a receber  (258)  (133)
Outros  (1.829)  (6.287)
Acréscimo (redução) em passivos:
Fornecedores  3.856  (10.844)
Obrigações trabalhistas  736  788
Obrigações tributárias  (3.731)  4.067
Adiantamento de clientes –  13
Outros  2.679  (2.526)

 82.822  (42.399)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (211)  (2.660)
Juros pagos (120.714)  (14.478)
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais  (38.103)  (59.537)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aplicações em títulos de renda fixa (167.797) (138.390)
Resgates de títulos de renda fixa  212.546  191.030
Acréscimos de imobilizado  (332) –
Recursos líquidos gerados pelas atividades de inves-
timento  44.417  52.640
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
Captações de mútuos –  52.992
Amortizações de mútuos  (28.249) (174.131)
AFAC  18.695  407
Aumento de capital social  6.410  127.848
Recursos líquidos aplicados (gerados) pelas 
atividades de financiamento  (3.144)  7.116
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquido  3.170  219
Demonstração da variação no caixa e equivalentes de 
caixa:
 Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do exercício  227  8
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  3.397  227
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  3.170  219

Passivo 2019 2018
Circulante
Empréstimos e financiamentos  354.127  163.440
Fornecedores  36.932  33.077
Obrigações tributárias  5.101  4.555
Obrigações trabalhistas  4.192  3.456
Adiantamentos de clientes nas vendas com permutas  4.497  20.866
Adiantamentos de clientes nas vendas a promitentes  15  15
Outros adiantamentos a clientes  87.645  87.645
Outros  3.928  3.411

 496.437  316.465
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  2.384.201  2.468.320
Empréstimos com partes relacionadas  25.802  51.693
AFAC  19.102  407
Tributos diferidos  5.724  3.564
Provisão para contingências  7.445  9.927
Provisão para garantias  9.411  9.411

 2.451.685  2.543.322
Patrímônio líquido
Capital social  365.925  359.515
Prejuízos acumulados  (398.775)  (204.211)

 (32.850)  155.304
Total do passivo  2.915.272  3.015.091

Contador 
Anderson Viana da Silva 

CRC - RJ 098455/O-1

ILHA PURA 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ: 13.545.216/0001-84

Contador: Anderson Viana da Silva - CRC - RJ 098455/O-1
As Demonstrações Financeiras completas com as notas explicativas e o relatório dos auditores independentes emitido pela BKR - Lopes, Machado  

sem ressalvas encontram-se a disposição  dos Srs. cotistas na sede da Companhia.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018  
(Em milhares de reais)

Demonstrações de Resultados Exercícios findos em 31 de Dezembro 
de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto o prejuízo por cota)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Exercícios 
 findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

2019 2018
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2.426 720
Contas a receber 3.638 2.248
Estoque 249 333
Impostos a recuperar 3.023 479
Adiantamentos diversos 5.417 14.679

14.753 18.459
Não Circulante
Investimentos 1.282 1.282
Imobilizado 270.397 283.376
Intangível 459 572

272.138 285.230
Total do ativo 286.891 303.689

2019 2018
Passivo
Circulante
Fornecedores 12.410 14.944
Empréstimos e financiamentos 27.019 18.049
Impostos a pagar 1.603 266
Salários e encargos sociais 1.737 1.093

42.769 34.352
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos 137.706 150.218
Partes relacionadas - 28.324

137.706 178.542
Patrimônio líquido
Capital social 255.792 218.533
Prejuízos acumulados (149.376) (127.738)

106.416 90.795
Total do passivo e patrimônio líquido 286.891 303.689

2019 2018
Receita Operacional Líquida 36.191 24.771
Custo da prestação de serviços (22.584) (16.445)
Lucro Bruto 13.607 8.326
Despesas operacionais:
 Gerais e administrativas (8.770) (14.916)
 Comerciais (846) (960)
 Tributárias (1.145) (545)
 Depreciação e amortização (8.701) (8.695)
 Outras despesas operacionais (163) -

(19.625) (25.116)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (6.018) (16.790)
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 282 1.152
 Despesas financeiras (15.902) (15.098)

(15.620) (13.946)
Prejuízo do exercício (21.638) (30.736)
Prejuízo por cota do capital social (0,08) (0,14)

Capital 
 social

Prejuízos  
acumulados

Patrimônio 
 líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2017 218.533 (97.002) 121.531
Prejuízo do exercício - (30.736) (30.736)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 218.533 (127.738) 90.795
Aumento de capital 37.259 - 37.259
Prejuízo do exercício - (21.638) (21.638)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 255.792 (149.376) 106.416

2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício (21.638) (30.736)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades:
Juros e variação monetária 15.902 15.098
 Depreciações e amortizações 8.701 8.695
Variações nos ativos e passivos:
 (Aumento) redução em contas a receber (1.390) 216
 Redução nos estoques 84 22
 (Aumento) em impostos a recuperar (2.544) -
 (Aumento) redução em adiantamentos a fornecedores
  e outros 9.262 (1.273)
 Aumento (redução) em fornecedores (2.534) 2.416
 Aumento (redução) em débitos tributários 1.337 (68)
 (Redução) em salários e encargos sociais 644 (13)
 Redução (aumento) em partes relacionadas (28.324) 28.324
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas
 atividades operacionais (20.500) 22.681
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
 Baixas de imobilizado 4.390 -
 Baixas no intangível 1 -
Recursos líquidos gerados nas atividades de investimentos 4.391 -
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:
 Empréstimos e financiamentos (19.444) (23.240)
 Aumento de capital 37.259 -
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades
  de financiamentos 17.815 (23.240)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.706 (559)
Demonstração da variação no caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 720 1.279
No fim do exercício 2.426 720
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.706 (559)

CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA.
CNPJ: 13.101.510/0001-05

SÃO GALVÃO EÓLICA S.A. - EM LIQUIDACÃO EXTRAJUDICIAL 
CNPJ/ME n. 19.390.265/0001-71 - NIRE 33.3.0031026-6

ATA AGE. I. Data, Hora e Local: aos 30/10/2020, às 21hrs, na sede da Cia., 
localizada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
da Quitanda, n. 86, 2º andar, Centro, CEP: 20091-005. II. Convocação e Pre-
sença: Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas confor-
me lista de presença constante no Livro de Presença de Acionistas. III. Mesa: 
Presidente: Sr. José Alves de Mello Franco e Secretário: Sr. Marcelo Brani 
Silva de Abreu. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a compra dos Ativos das 
empresas do Complexo Punau, todas de mesmo Grupo Econômico, a saber: 
Punau I Eólica S/A (Em Liquidação), Cervantes I Eólica S/A (Em Liquida-
ção), Cervantes II Eólica S/A (Em Liquidação), Carnaúba I Eólica S/A (Em 
Liquidação), Carnaúba II Eólica S/A (Em Liquidação), Carnaúba III Eólica 
S/A (Em Liquidação), Carnaúba V Eólica S/A (Em Liquidação), por meio 
do contrato de compra e venda de ativos assinado em 29/10/2020; (ii) a apro-
vação do aumento do capital social da Cia., mediante a conversão da dívida 
acima constituída em investimento; (iii) autorizar a conversão dos valores de 
saldo de caixa das empresas do Complexo Punau, a saber: Carnaúba I Eólica 
S.A. (Em liquidação) inscrita no CNPJ/MF nº 19.443.862/0001-17, Carnaú-
ba II Eólica S.A. (Em Liquidação) inscrita no CNPJ/MF nº 19.443.884/0001-
87, Carnaúba III Eólica S.A. (Em Liquidação) inscrita no CNPJ/MF nº 
19.390.222/0001-96, Carnaúba V Eólica S.A. (Em Liquidação) inscrita no 
CNPJ/MF nº 19.390.294/0001-33, Cervantes I Eólica S.A. (Em Liquidação) 
inscrita no CNPJ/MF nº 19.446.879/0001-28, Cervantes II Eólica S.A. (Em Li-
quidação) inscrita no CNPJ/MF nº 19.390.672/0001-89, Punau I Eólica S.A. 
(Em Liquidação) inscrita no CNPJ/MF 19.446.932/0001-90, em aumento de 
capital social conforme os saldos respectivos; (iii) autorizar a conversão da dí-
vida oriunda do Acordo de Compensação Financeira celebrado em 29/10/2020 
com Punau I Eólica S.A. (Em Liquidação) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
19.446.932/0001-90 em investimento, mediante o respectivo aumento de ca-
pital. V. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da Ordem do 
Dia, os acionistas da Cia., por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva 
ou restrição, (i) aprovaram a celebração de contrato de compra e venda de 
ativos assinado em 29/10/2020, sendo certo ainda que em decorrência do en-
cerramento da liquidação extrajudicial das empresas do Complexo Punau, a 
dívida oriunda de referido contrato de compra e venda de ativos foi transferida 
para seus acionistas que passaram a ser os credores da operação, em sede 
de apuração de haveres; (ii) considerando que, os agora credores, também 
são titulares da totalidade do capital social da Cia., os acionistas da Cia. re-
solvem converter a totalidade da dívida em investimento direto, aprovado o 
aumento do capital social no valor de R$8.899.640,00 dentro do limite do capi-
tal autorizado, mediante a emissão de 8.899.640 ações ordinárias, sem valor 
nominal, ao preço de emissão de R$1,00  cada; (iii) aprovar a conversão dos 
valores de saldo de caixa das empresas do Complexo Punau, a saber: Car-
naúba I Eólica S.A. (Em Liquidação) inscrita no CNPJ/MF 19.443.862/0001-
17 no valor de R$61.941,47, Carnaúba II Eólica S.A. (Em Liquidação) ins-
crita no CNPJ/MF nº 19.443.884/0001-87 no valor de R$71.436,93, Carnaúba 
III Eólica S.A. (Em Liquidação) inscrita no CNPJ/MF nº 19.390.222/0001-96 
no valor de R$62.323,79, Carnaúba V Eólica S.A. (Em Liquidação) inscrita 
no CNPJ/MF nº 19.390.294/0001-33 no valor de R$56.439,55, Cervantes I 
Eólica S.A. (Em Liquidação) inscrita no CNPJ/MF nº 19.446.879/0001-28 no 
valor de R$51.587,39, Cervantes II Eólica S.A. (Em Liquidação) inscrita no 
CNPJ/MF nº 19.390.672/0001-89 no valor de R$44.668,88, Punau I Eólica 
S.A. (Em Liquidação) inscrita no CNPJ/MF nº 19.446.932/0001-90, no valor 
de R$14.529,69, totalizando um aumento de capital social de R$362.928,00, 
mediante a emissão de 362.928 ações ordinárias, sem valor nominal, ao pre-
ço de emissão de R$1,00  cada; (iv) aprovar a conversão da dívida oriunda do 
Acordo de Compensação de obrigações financeiras no valor de R$573.212,00, 
mediante a emissão de 573.212 ações ordinárias, sem valor nominal, ao pre-
ço de emissão de R$1,00  cada; Assim sendo, fica aprovado o aumento de 
capital social da Cia., no valor de R$9.835.780,00, mediante a emissão de 
9.835.782 ações ordinárias, sem valor nominal, respeitando o direito de prefe-
rência previsto no art. 171, da Lei Federal n. 6.404/76, passando o capital so-
cial da Cia. de R$32.127.016,00 para R$41.962.796, dividido em 41.962.796 
ações ordinárias sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00  cada, 
subscritas pelos acionistas da Cia., conforme boletins de subscrição anexos 
à presenta ata. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-
-se a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, segue 
assinada por todos os presentes. José Alves de Mello Franco - Presidente; 
Marcelo Brani Silva de Abreu -  Secretário. Jucerja nº 3999025 em 15/01/2021. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Anatel teve menos reclamações no primeiro semestre

Entre janeiro e ju-
nho de 2021, os 
consumidores de 

telecomunicações registra-
ram na Agência Nacional 
de Telecomunicações (Ana-
tel) 1,22 milhão de reclama-
ções contra as prestadoras. 
O número é 15% inferior 
ao do período anterior – 
julho a dezembro de 2020 
– resultando no semestre 
com o menor volume de re-
clamações desde 2015.

Com 56 mil reclamações 
a menos que no semestre 
de 2020, a banda larga fi-
xa liderou o movimento 
de queda. Foram registra-
das 314 mil reclamações 
no primeiro semestre de 
2021, contra 370 mil no 
segundo semestre de 2020 
(queda de 15%) e 394 mil 

no primeiro semestre da-
quele ano (queda de 20%). 
O volume atual de recla-
mações, contudo, ainda 
é superior ao aferido nos 
períodos anteriores à pan-
demia: 299 mil no primei-
ro semestre de 2019 e 282 
mil no segundo.

A Claro foi a prestadora 
que apresentou maior re-
dução no volume de recla-
mações sobre banda larga 
fixa na primeira metade de 
2021, mas também tinha si-
do a prestadora com maior 
aumento em 2020. É, tam-
bém, a que ainda apresenta 
maiores aumentos na com-
paração com níveis anterio-
res à pandemia.

Ponderando-se as recla-
mações pela base de con-
sumidores das prestadoras, 

o Índice de Reclamações 
(reclamações/1.000 aces-
sos em serviço/mês) caiu 
de 0,85 para 0,70 entre o 2º 
semestre de 2020 e o 1º se-
mestre de 2021.

Com os números deste 
semestre, é retomada uma 
tendência de queda no vo-
lume de reclamações que 
vinha ocorrendo desde 
2015 – ano em que os con-
sumidores registraram o 
volume recorde de quatro 
milhões de reclamações 
–, interrompida em 2020 
em razão das mudanças de 
hábitos de consumo asso-
ciadas à pandemia da Co-
vid-19.

A banda larga vem se 
consolidando como o servi-
ço proporcionalmente mais 
reclamado na Anatel: desde 

o 1º semestre de 2019 o Ín-
dice de Reclamações (IR) 
desse serviço superou o da 
TV por Assinatura, que até 
então ocupava essa posição. 
No 1º semestre de 2021, 
o IR da banda larga foi de 
1,44 reclamações/1.000 
acessos/mês.

Em todos os demais ser-
viços se verificou queda 
no volume de reclamações. 
Contra a telefonia celular 
pós-paga, foram registradas 
418 mil reclamações, com 
queda de 15% em relação 
ao semestre anterior; na 
pré-paga, foram 166 mil re-
clamações (queda de 21%); 
na telefonia fixa, foram 227 
mil reclamações (queda de 
12%); e na TV por Assi-
natura, 92 mil reclamações 
(queda de 28%).

Estatais chinesas registram alta nos lucros
Os lucros combinados 

das empresas estatais da 
China atingiram 2,39 tri-
lhões de iuanes (US$ 368,94 
bilhões) nos primeiros seis 
meses deste ano, subindo 
110% anualmente. Durante 
o período, as estatais admi-

nistradas pelo governo cen-
tral dobraram seus lucros 
em termos anuais, para 1,59 
trilhão de iuanes, de acordo 
com o Ministério das Fi-
nanças.

Segundo a Agência Xi-
nhua, as estatais registra-

ram um aumento anual de 
27,7% na receita total, para 
mais de 35,41 trilhões de 
iuanes. A receita das em-
presas sob a administração 
central cresceu 25,4% ano 
a ano, chegando a 19,93 
trilhões de iuanes. No final 

de junho, a relação dívida/
ativo das estatais do país 
ficava em 64,3%, uma que-
da de 0,2 ponto percentu-
al ante o nível observado 
no mesmo período do ano 
passado, mostraram os da-
dos.
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Balanços Patrimoniais Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018  
(Em milhares de reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Contador 
Anderson Viana da Silva - CRC - RJ 098455/O-1

As Demonstrações Financeiras completas com as notas explicativas e o 
relatório dos auditores independentes emitido pela BKR - Lopes, Machado sem ressalvas 

encontram-se a disposição  dos Srs. acionistas na sede da Companhia.

Demonstrações de Resultados Exercícios findos em 31 de Dezembro de 
2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Ativo
Reapresen-

tado
Reapre-
sentado

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 17.903 7.349 53.527 53.141
Contas a receber 115.700 120.732 258.353 161.293
Estoques 223.193 390.005 614.845 797.916
Impostos a recuperar 1.854 3.471 9.673 5.782
Adiantamentos a 
fornecedores e outros 21.924 18.558 54.591 44.424

380.574 540.115 990.989 1.062.556
Não Circulante
Realizável a longo prazo
 Contas a receber 50.827 67.982 64.384 83.140
 Estoques 691.564 544.737 3.014.761 3.011.954
 Depósitos e cauções 27.321 28.618 29.167 29.740
 Tributos diferidos 14.572 14.572 14.572 14.572
 Partes relacionadas 185.042 164.755 111.063 102.553
 Outros ativos - - 6.645 6.007

969.326 820.664 3.240.592 3.247.966
Investimentos 21.236.822 21.570.093 21.152.092 21.292.643
Imobilizado 16.132 16.581 322.884 338.974
Intangível 810 534 1.288 1.110

22.223.090 22.407.872 24.716.856 24.880.693
Total do ativo 22.603.664 22.947.987 25.707.845 25.943.249

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Passivo
Reapresen-

tado
Reapre-
sentado

Circulante
Fornecedores 50.783 42.938 98.098 69.019
Empréstimos e 
financiamentos 135.307 260.004 516.452 441.492
Débitos tributários 10.629 5.736 19.019 12.817
Salários e encargos sociais 6.936 7.297 12.992 11.952
Adiantamentos de clientes 13.172 6.257 105.616 114.784
Partes relacionadas 5.260 9.900 5.260 9.900

222.087 332.132 757.437 659.964
Não Circulante
Fornecedores 14.653 14.653 14.653 14.653
Empréstimos e 
financiamentos 637.721 486.419 3.159.628 3.104.956
Débitos tributários 22.188 5.736 22.269 9.301
Tributos diferidos 7.075.337 7.045.846 7.094.380 7.060.803
Partes relacionadas 6.263 4.282 17.149 15.217
Outras contas a pagar 79.334 75.880 96.190 95.258

7.835.496 7.632.816 10.404.269 10.300.188
Patrimônio líquido
Capital social 1.090.826 1.090.826 1.090.826 1.090.826
Reservas de lucros 91.785 346.404 91.785 346.404
Ajuste de avaliação 
patrimonial 13.230.878 13.408.847 13.230.878 13.408.847
Outros resultados 
abrangentes 132.592 136.962 132.592 136.962

14.546.081 14.983.039 14.546.081 14.983.039
Acionistas não controladores - - 58 58

14.546.081 14.983.039 14.546.139 14.983.097
Total do passivo e 
patrimônio líquido 22.603.664 22.947.987 25.707.845 25.943.249

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita operacional líquida 82.295 83.741 320.965 149.821
Custo das vendas e serviços (17.377) (58.071) (311.940) (165.969)
Lucro (prejuízo) bruto operacional 64.918 25.670 9.025 (16.148)
(Despesas) receitas operacionais
 Gerais e administrativas (77.599) (84.939) (100.878) (107.199)
 Condominiais e imobiliárias (22.240) (28.638) (41.015) (44.483)
 Comerciais (4.254) (4.630) (16.353) (11.553)
 Tributárias (607) (3.724) (1.766) (4.276)
 Depreciações e amortizações (2.678) (2.681) (13.656) (12.583)
 Resultado de equivalencia 
patrimonial (317.597) (109.696) (101.228) (1.976)
 Outras receitas (despesas) 
operacionais 68.446 403.527 70.570 448.518

(356.529) 169.219 (204.326) 266.448
Lucro (prejuízo) operacional antes 
do resultado financeiro (291.611) 194.889 (195.301) 250.300
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 25.066 39.748 32.403 50.418
 Despesas financeiras (138.341) (125.301) (237.021) (187.678)

(113.275) (85.553) (204.618) (137.260)
Lucro (prejuízo) antes do Imposto 
de renda e da Contribuição social (404.886) 109.336 (399.919) 113.040
 Imposto de renda e Contribuição 
social corrente e diferido (27.702) (122.210) (32.669) (125.914)
Prejuízo do exercício (432.588) (12.874) (432.588) (12.874)
Prejuízo por ação do capital social (8.454,60) (251,61) (8.454,60) (251,61)

Demonstrações de Resultados Abrangentes Exercícios findos  
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Reapre- 
sentado

Reapre- 
sentado

Prejuízo do exercício (432.588) (12.874) (432.588) (12.874)
Outros resultados abrangentes
Equivalência reflexa 
Concessionaria Rio Mais (4.370) (2.098) (4.370) (2.098)
Total dos resultados abrangentes 
do exercício (436.958) (14.972) (436.958) (14.972)

Capital  
social

Reservas de lucros Ajuste em 
decorrência 
da ICPC 10

Lucros 
acumula-

dos

Outros  
resultados  

abrangentes

Patrimônio 
líquido Con-

troladora

Acionistas 
não contro-

ladores

Patrimônio  
líquido  

ConsolidadoLegal Especial Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 1.090.826 13.765 316.058 329.823 13.443.473 - 139.060 15.003.182 670 15.003.852
Dividendos - - (5.171) (5.171) - - - (5.171) - (5.171)
Equivalência reflexa - - - - - - (2.098) (2.098) - (2.098)
Avaliação Patrimonial - - 34.626 34.626 (34.626) - - - - -
Prejuízo do exercício - - - - - (12.874) - (12.874) - (12.874)
Absorção do prejuízo do exercício com 
reserva especial - - (12.874) (12.874) - 12.874 - - - -
Participação de acionistas não 
controladores - - - - - - - - (612) (612)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 1.090.826 13.765 332.639 346.404 13.408.847 - 136.962 14.983.039 58 14.983.097
Equivalência reflexa - - - - - - (4.370) (4.370) - (4.370)
Avaliação Patrimonial - - 177.969 177.969 (177.969) - - - - -
Prejuízo do exercício - - - - - (432.588) - (432.588) - (432.588)
Absorção do prejuízo do exercício com 
reserva especial - - (432.588) (432.588) - 432.588 - - - -
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 1.090.826 13.765 78.020 91.785 13.230.878 - 132.592 14.546.081 58 14.546.139

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxos de caixa das atividades 
operacionais
Prejuízo do exercício (432.588) (12.874) (432.588) (12.874)
Ajustes para conciliar o resultado às 
disponibilidades:
 Outros resultados abrangentes (4.370) (2.098) (4.370) (2.098)
 Depreciações e amortizações 2.678 2.681 13.656 12.583
 Resultado de equivalência 
patrimonial 317.597 109.696 101.228 1.976
 Acionistas não controladores - - - (612)

(116.683) 97.405 (322.074) (1.025)
Variações nos ativos e passivos:
(Aumento) redução em contas a 
receber 22.187 12.212 (78.304) (925)
(Aumento) redução em estoques 19.985 60.245 180.263 (2.787.931)
(Aumento) redução em impostos
  a recuperar 1.617 (1.338) (3.891) (1.393)
(Aumento) redução em adiantamen-
tos a fornecedores e outros (3.366) 13.038 (9.529) 3.436
Redução em depósitos e cauções 1.297 1.981 573 1.984
Aumento dos tributos diferidos 29.491 122.210 33.577 122.741
Aumento em fornecedores 7.845 1.769 29.079 3.872
Aumento em débitos tributários 21.345 816 19.170 10.893
Aumento (redução) em salários e 
encargos sociais (361) 2.263 1.040 5.775
Aumento (redução) em adiantamento 
de clientes 6.914 6.257 (9.170) 114.779
Variação em partes relacionadas (18.306) 5.137 (6.578) 67.235
Aumento (redução) em outras contas 
a pagar 3.455 (213) (341) 18.988
Recursos líquidos gerados (aplica-
dos) nas atividades operacionais (24.580) 321.782 (166.185) (2.441.571)
Fluxos de caixa das atividades
 de investimento
Investimentos 15.674 (353.068) 39.323 (131.326)
Imobilizado (2.229) (1.515) 2.434 (41.836)
Intangível (276) 292 (178) 400
Recursos líquidos gerados 
(aplicados) nas atividades
 de investimento 13.169 (354.291) 41.579 (172.762)
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamento
Dividendos propostos (4.640) (6.416) (4.640) (6.416)
Empréstimos e financiamentos 26.605 (446) 129.632 2.623.169
Recursos líquidos gerados 
(aplicados) nas atividades
 de financiamento 21.965 (6.862) 124.992 2.616.753
Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa no exercício 10.554 (39.371) 386 2.420
Demonstração da variação no caixa 
e equivalentes de caixa:
No início do exercício 7.349 46.720 53.141 50.721
No fim do exercício 17.903 7.349 53.527 53.141
Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa no exercício 10.554 (39.371) 386 2.420

CARVALHO
HOSKEN S/A

carva lhohosken.com.br

CARVALHO HOSKEN S.A.
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 33.342.023/0001-33

CERVANTES I EÓLICA S.A. - EM LIQUIDACÃO EXTRAJUDICIAL 
CNPJ/ME nº 19.446.879/0001-28 - NIRE 33.3.0031045-2

ATA AGE. I.Data, Hora e Local: aos 30/10/2020, às 15:30hrs, na sede da Cia., 
localizada na Rua da Quitanda, nº 86, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP 
20091-005. II.Convocação e Presença: Convocação dispensada em face ao 
comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o Art. 124, §4º, da Lei 
n° 6.404, de 15/12/1976. III.Mesa: Presidente: Sr. José Alves de Mello Franco 
e Secretário: Sr. Marcelo Brani Silva de Abreu. IV.Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) a ratificação da transação extrajudicial com a empresa Cobra Brasil 
Serviços, Comunicações e Energia S/A (sucessora por incorporação de São 
Simão Montagens e Serviços de Eletricidade Ltda.), S.A. inscrita no CNPJ/
ME nº 08.928.273/0001-02, e a respectiva cessão da dívida para as empresas 
do Complexo Baleia, a saber: (1) São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação, 
inscrita no CNPJ/ME sob nº 19.390.265/0001-71; (2) Bom Jesus Eólica S.A. 
- Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.389.517/0001-42; (3) Cachoeira 
Eólica S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.376.510/0001-96; (4) 
Pitimbu Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-
97; (5) São Caetano Eólica S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.388.557/0001-70; e, (6) São Caetano I Eólica S.A - Em Liquidação, inscrita 
no CNPJ/MF nº 19.375.545/0001-00; (ii) exame, discussão e a aprovação do 
Relatório de Prestação de Contas dos Liquidantes, bem como, do Laudo de 
avaliação da Cia. e seu respectivo balanço de liquidação; (ii.1) aprovação do 
Acordo de compensação de obrigações financeiras e outras avenças; (ii.2) 
aprovação da venda dos ativos remanescentes da Cia. para a sociedade São 
Galvão Eólica S/A - Em Liquidação; (ii.3) deliberação quanto a destinação 
e rateio dos saldos em conta corrente e/ou aplicações financeiras existentes; 
(ii.4) destinação e rateio de créditos fiscais recuperáveis; (ii.5) autorização da 
transferência do saldo de caixa a ser rateado pelos acionistas na proporção de 
suas respectivas participações no valor de R$51.587,39 para a São Galvão 
Eólica S/A - Em Liquidação; (iii) aprovação da extinção dos mandatos 
dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho de Administração e a 
dissolução do Conselho de Administração; (iv) aprovação da extinção dos 
mandatos dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e a 
dissolução do Conselho Fiscal; (v) aprovação do encerramento da liquidação e 
extinção da Cia. V.Deliberações: Após discussão das matérias constantes da 
Ordem do Dia, os acionistas da Cia., por unanimidade de votos e sem qualquer 
ressalva ou restrição, (i) ratificaram a celebração de acordo extrajudicial com a 
empresa Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S/A (sucessora 
por incorporação de São Simão Montagens e Serviços de Eletricidade Ltda.), 
S.A. inscrita no CNPJ/ME nº 08.928.273/0001-02, e a respectiva cessão 
da dívida para as empresas do Complexo Baleia, a saber: (1) São Galvão 
Eólica S/A - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/ME sob nº 19.390.265/0001-
71; (2) Bom Jesus Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.389.517/0001-42; (3) Cachoeira Eólica S.A., - Em Liquidação, inscrita no 
CNPJ/MF nº 19.376.510/0001-96; (4) Pitimbu Eólica S.A. - Em Liquidação, 
inscrita no CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-97; (5) São Caetano Eólica S.A., - Em 
Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.388.557/0001-70; e, (6) São Caetano I 
Eólica S.A - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.375.545/0001-00, cuja 
aprovação pelo Conselho de Administração ocorreu na Reunião do Conselho de 
Administração datada de 14/10/2020; (ii) aprovaram o Relatório de Prestação 
de Contas dos Liquidantes, bem como, o Laudo de avaliação da Cia. e seu 
respectivo balanço de liquidação; (ii.1) aprovaram o Acordo de compensação 
de obrigações financeiras e outras avenças em conformidade com o Relatório 
de Prestação de Contas dos Liquidantes; (ii.2) aprovaram a realização da venda 
dos ativos remanescentes da Cia. para a sociedade São Galvão Eólica S/A 
- Em Liquidação em conformidade com o Relatório de Prestação de Contas 
dos Liquidantes; (ii.3) aprovação do rateio dos saldos em conta corrente e/
ou aplicações financeiras existentes para os acionistas na exata proporção 
de sua participação societária; (ii.4) aprovaram o rateio de créditos fiscais 
existentes e que sejam recuperáveis para cada acionista na exata proporção 
de suas respectivas participações societárias conforme a apuração contábil; (iv) 
autorizaram a transferência do saldo de caixa a ser rateado pelos acionistas na 
proporção de suas respectivas participações para a São Galvão Eólica S/A - Em 
Liquidação, no prazo de até 30 dias contados da presente data; (v) aprovaram 
a extinção dos mandatos dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho 
de Administração e a dissolução do Conselho de Administração; (iii) aprovaram 
a extinção dos mandatos dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho 
Fiscal e a dissolução do Conselho Fiscal; (vi) aprovaram e encerramento da 
liquidação e a extinção da Cia. na forma do art. 219, inciso I da Lei 6.404/76; 
(v) determinaram que caberá aos Liquidantes adotarem todas as providências 
cabíveis necessárias para se proceder a baixa da Cia. perante todos os 
órgãos e autoridades competentes. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada 
conforme, segue assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 30/10/2020. 
Assinaturas: Mesa: José Alves de Mello Franco - Presidente; Marcelo Brani 
Silva de Abreu - Secretário. Acionistas: Brasil Ventos Energia S.A. Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia Milão. Jucerja nº 3998969 em 
15/01/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CERVANTES II EÓLICA S.A. - EM LIQUIDACÃO EXTRAJUDICIAL 
CNPJ/ME nº 19.390.672/0001-89 - NIRE 33.3.0031024-0

ATA AGE. I. Data, Hora e Local: aos 30/10/2020, às 16:30hrs, na sede da Cia., 
localizada na Rua da Quitanda, nº 86, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP 
20091-005. II. Convocação e Presença: Convocação dispensada em face ao 
comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o Art. 124, §4º, da Lei 
n° 6.404, de 15/12/1976. III. Mesa: Presidente: Sr. José Alves de Mello Franco 
e Secretário: Sr. Marcelo Brani Silva de Abreu. IV. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) a ratificação da transação extrajudicial com a empresa Cobra Brasil 
Serviços, Comunicações e Energia S/A (sucessora por incorporação de São 
Simão Montagens e Serviços de Eletricidade Ltda.), S.A. inscrita no CNPJ/ME 
nº 08.928.273/0001-02, e a respectiva cessão da dívida para as empresas do 
Complexo Baleia, a saber: (1) São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação, inscri-
ta no CNPJ/ME sob nº 19.390.265/0001-71; (2) Bom Jesus Eólica S.A. - Em 
Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.389.517/0001-42; (3) Cachoeira Eóli-
ca S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.376.510/0001-96; (4) Pi-
timbu Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-
97; (5) São Caetano Eólica S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.388.557/0001-70; e, (6) São Caetano I Eólica S.A - Em Liquidação, ins-
crita no CNPJ/MF nº 19.375.545/0001-00; (ii) exame, discussão e a aprovação 
do Relatório de Prestação de Contas dos Liquidantes, bem como, do Laudo 
de avaliação da Cia. e seu respectivo balanço de liquidação; (ii.1) aprovação 
do Acordo de compensação de obrigações financeiras e outras avenças; (ii.2) 
aprovação da venda dos ativos remanescentes da Cia. para a sociedade São 
Galvão Eólica S/A - Em Liquidação; (ii.3) deliberação quanto a destinação 
e rateio dos saldos em conta corrente e/ou aplicações financeiras existentes; 
(ii.4) destinação e rateio de créditos fiscais recuperáveis; (ii.5) autorização da 
transferência do saldo de caixa a ser rateado pelos acionistas na proporção de 
suas respectivas participações no valor de R$44.668,88 para a São Galvão 
Eólica S/A - Em Liquidação; (iii) aprovação da extinção dos mandatos dos 
atuais membros titulares e suplentes do Conselho de Administração e a disso-
lução do Conselho de Administração; (iv) aprovação da extinção dos mandatos 
dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e a dissolução do 
Conselho Fiscal; (v) aprovação do encerramento da liquidação e extinção da 
Cia. V. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da Ordem do 
Dia, os acionistas da Cia., por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva 
ou restrição, (i) ratificaram a celebração de acordo extrajudicial com a empre-
sa Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S/A (sucessora por in-
corporação de São Simão Montagens e Serviços de Eletricidade Ltda.), S.A. 
inscrita no CNPJ/ME nº 08.928.273/0001-02, e a respectiva cessão da dívida 
para as empresas do Complexo Baleia, a saber: (1) São Galvão Eólica S/A 
- Em Liquidação, inscrita no CNPJ/ME sob nº 19.390.265/0001-71; (2) Bom 
Jesus Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.389.517/0001-
42; (3) Cachoeira Eólica S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.376.510/0001-96; (4) Pitimbu Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no 
CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-97; (5) São Caetano Eólica S.A., - Em Liquida-
ção, inscrita no CNPJ/MF nº 19.388.557/0001-70; e, (6) São Caetano I Eólica 
S.A - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.375.545/0001-00, cuja apro-
vação pelo Conselho de Administração ocorreu na Reunião do Conselho de 
Administração datada de 14/10/2020; (ii) aprovaram o Relatório de Prestação 
de Contas dos Liquidantes, bem como, o Laudo de avaliação da Cia. e seu 
respectivo balanço de liquidação; (ii.1) aprovaram o Acordo de compensação 
de obrigações financeiras e outras avenças em conformidade com o Relató-
rio de Prestação de Contas dos Liquidantes; (ii.2) aprovaram a realização da 
venda dos ativos remanescentes da Cia. para a sociedade São Galvão Eólica 
S/A - Em Liquidação em conformidade com o Relatório de Prestação de Con-
tas dos Liquidantes; (ii.3) aprovação do rateio dos saldos em conta corrente e/
ou aplicações financeiras existentes para os acionistas na exata proporção de 
sua participação societária; (ii.4) aprovaram o rateio de créditos fiscais existen-
tes e que sejam recuperáveis para cada acionista na exata proporção de suas 
respectivas participações societárias conforme a apuração contábil; (iv) autori-
zaram a transferência do saldo de caixa a ser rateado pelos acionistas na pro-
porção de suas respectivas participações para a São Galvão Eólica S/A - Em 
Liquidação, no prazo de até 30  dias contados da presente data; (v) aprovaram 
a extinção dos mandatos dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho 
de Administração e a dissolução do Conselho de Administração; (iii) aprovaram 
a extinção dos mandatos dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho 
Fiscal e a dissolução do Conselho Fiscal; (vi) aprovaram e encerramento da 
liquidação e a extinção da Cia. na forma do art. 219, inciso I da Lei 6.404/76; 
(v) determinaram que caberá aos Liquidantes adotarem todas as providências 
cabíveis necessárias para se proceder a baixa da Cia. perante todos os ór-
gãos e autoridades competentes. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, 
segue assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 30/10/2020. Assina-
turas: Mesa: José Alves de Mello Franco - Presidente;  Marcelo Brani Silva 
de Abreu - Secretário. Acionistas: Brasil Ventos Energia S.A. - Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia Milão. Jucerja nº 4037267 
em 23/03/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

PUNAÚ I EÓLICA S.A. - EM LIQUIDACÃO EXTRAJUDICIAL 
CNPJ/MF nº 19.446.932/0001-90 - NIRE 33.3.0031046-1

ATA AGE. I. Data, Hora e Local: aos 30/10/2020, às 18h, na sede da Cia., lo-
calizada na Rua da Quitanda, nº 86, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP 
20091-005. II. Convocação e Presença: Convocação dispensada em face ao 
comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o Art. 124, §4ºº, da 
Lei n° 6.404, de 15/12/1976. III. Mesa: Presidente: Sr. José Alves de Mello Fran-
co e Secretário: Sr. Marcelo Brani Silva de Abreu. IV. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) a ratificação da transação extrajudicial com a empresa Cobra Brasil 
Serviços, Comunicações e Energia S/A (sucessora por incorporação de São 
Simão Montagens e Serviços de Eletricidade Ltda.), S.A. inscrita no CNPJ/ME 
nº 08.928.273/0001-02, e a respectiva cessão da dívida para as empresas do 
Complexo Baleia, a saber: (1) São Galvão Eólica S/A - Em Liquidação, inscri-
ta no CNPJ/ME sob nº 19.390.265/0001-71; (2) Bom Jesus Eólica S.A. - Em 
Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.389.517/0001-42; (3) Cachoeira Eóli-
ca S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.376.510/0001-96; (4) Pi-
timbu Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-
97; (5) São Caetano Eólica S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.388.557/0001-70; e, (6) São Caetano I Eólica S.A - Em Liquidação, ins-
crita no CNPJ/MF nº 19.375.545/0001-00; (ii) exame, discussão e a aprovação 
do Relatório de Prestação de Contas dos Liquidantes, bem como, do Laudo 
de avaliação da Cia. e seu respectivo balanço de liquidação; (ii.1) aprovação 
do Acordo de compensação de obrigações financeiras e outras avenças; (ii.2) 
aprovação da venda dos ativos remanescentes da Cia. para a sociedade São 
Galvão Eólica S/A - Em Liquidação; (ii.3) deliberação quanto a destinação 
e rateio dos saldos em conta corrente e/ou aplicações financeiras existentes; 
(ii.4) destinação e rateio de créditos fiscais recuperáveis; (ii.5) autorização da 
transferência do saldo de caixa a ser rateado pelos acionistas na proporção de 
suas respectivas participações no valor de R$14.529,69 para a São Galvão 
Eólica S/A - Em Liquidação; (iii) aprovação da extinção dos mandatos dos 
atuais membros titulares e suplentes do Conselho de Administração e a disso-
lução do Conselho de Administração; (iv) aprovação da extinção dos mandatos 
dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e a dissolução do 
Conselho Fiscal; (v) aprovação do encerramento da liquidação e extinção da 
Cia. V. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da Ordem do 
Dia, os acionistas da Cia., por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva 
ou restrição, (i) ratificaram a celebração de acordo extrajudicial com a empre-
sa Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S/A (sucessora por in-
corporação de São Simão Montagens e Serviços de Eletricidade Ltda.), S.A. 
inscrita no CNPJ/ME nº 08.928.273/0001-02, e a respectiva cessão da dívida 
para as empresas do Complexo Baleia, a saber: (1) São Galvão Eólica S/A 
- Em Liquidação, inscrita no CNPJ/ME sob nº 19.390.265/0001-71; (2) Bom 
Jesus Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.389.517/0001-
42; (3) Cachoeira Eólica S.A., - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.376.510/0001-96; (4) Pitimbu Eólica S.A. - Em Liquidação, inscrita no 
CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-97; (5) São Caetano Eólica S.A., - Em Liquida-
ção, inscrita no CNPJ/MF nº 19.388.557/0001-70; e, (6) São Caetano I Eólica 
S.A - Em Liquidação, inscrita no CNPJ/MF nº 19.375.545/0001-00, cuja apro-
vação pelo Conselho de Administração ocorreu na Reunião do Conselho de 
Administração datada de 14/10/2020; (ii) aprovaram o Relatório de Prestação 
de Contas dos Liquidantes, bem como, o Laudo de avaliação da Cia. e seu 
respectivo balanço de liquidação; (ii.1) aprovaram o Acordo de compensação 
de obrigações financeiras e outras avenças em conformidade com o Relató-
rio de Prestação de Contas dos Liquidantes; (ii.2) aprovaram a realização da 
venda dos ativos remanescentes da Cia. para a sociedade São Galvão Eólica 
S/A - Em Liquidação em conformidade com o Relatório de Prestação de Con-
tas dos Liquidantes; (ii.3) aprovação do rateio dos saldos em conta corrente e/
ou aplicações financeiras existentes para os acionistas na exata proporção de 
sua participação societária; (ii.4) aprovaram o rateio de créditos fiscais existen-
tes e que sejam recuperáveis para cada acionista na exata proporção de suas 
respectivas participações societárias conforme a apuração contábil; (iv) autori-
zaram a transferência do saldo de caixa a ser rateado pelos acionistas na pro-
porção de suas respectivas participações para a São Galvão Eólica S/A - Em 
Liquidação, no prazo de até 30  dias contados da presente data; (v) aprovaram 
a extinção dos mandatos dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho 
de Administração e a dissolução do Conselho de Administração; (iii) aprovaram 
a extinção dos mandatos dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho 
Fiscal e a dissolução do Conselho Fiscal; (vi) aprovaram e encerramento da 
liquidação e a extinção da Cia. na forma do art. 219, inciso I da Lei 6.404/76; 
(v) determinaram que caberá aos Liquidantes adotarem todas as providências 
cabíveis necessárias para se proceder a baixa da Cia. perante todos os ór-
gãos e autoridades competentes. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, 
segue assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 30/10/2020. Assina-
turas: Mesa: José Alves de Mello Franco - Presidente;  Marcelo Brani Silva 
de Abreu - Secretário. Acionistas: Brasil Ventos Energia S.A. - Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia Milão. Jucerja nº 3976768 
em 01/12/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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