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Frente de 
prefeitos 
critica reforma 
tributária

A Frente Nacional de Prefei-
tos (FNP) se posiciona contrária 
à PEC 110/2019, que trata da re-
forma tributária, em tramitação 
no Senado, afirmando que ela dis-
torce o pacto federativo. A entida-
de reúne as 412 cidades com mais 
de 80 mil habitantes, o que repre-
senta todas as capitais, 61% da po-
pulação e 74% do PIB do país.

Em nota divulgada no último 
dia 28, “a FNP reconhece a im-
portância e é favorável a uma re-
forma tributária, mas contrária à 
proposta que unifica de tributos 
estaduais e municipais, que fere 
a autonomia dos governos locais, 
ao extinguir justamente a princi-
pal fonte de arrecadação própria 
desses municípios, o ISS”.

Segundo Alberto Macedo, dou-
tor em Direito Econômico, Fi-
nanceiro e Tributário pela USP, 
uma reforma que mexa de uma 
maneira tão profunda na arreca-
dação das cidades que exatamente 
têm a maior concentração popula-
cional precisa, no mínimo, de um 
consenso entre todas as partes, o 
que não está acontecendo.

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quarta-feira, por 
278 votos a 158, o regime de 
urgência para o Projeto de Lei 
2337/21, do Poder Executivo, 
que é uma das propostas da re-
forma tributária. O projeto po-
derá ser votado nas próximas 
sessões do Plenário, informa a 
Agência Câmara de Notícias. O 
texto trata de diversos pontos, 
como reajuste da tabela do Im-
posto de Renda da Pessoa Física 
e tributação dos dividendos.

Quantidade de ‘nem-nem’ 
cresce 60% durante pandemia
Entre jovens que não trabalham, 30% não estão estudando

Dados captados pela se-
gunda edição do Atlas 
da Juventude apontam 

que os efeitos da pandemia afeta-
ram especialmente os mais jovens. 
Houve crescimento de 60% dos 
chamados jovens “nem-nem”, ou 
seja, daqueles que não estudam ou 
trabalham. De 10% dessa popu-
lação, em 2020, saltou, em 2021, 
para 16%, um aumento de 60%.

Segundo as informações obti-
das pelo Atlas, lançado em junho, 
as principais atividades exercidas 
continuam sendo empregos com 
carteira assinada (principalmente 
entre os mais velhos) e aprendi-
zes. Os trabalhos autônomos são 
mais comuns na faixa dos 25 a 29 
anos e em áreas urbanas. A aju-
da doméstica sem remuneração 
é mais comum na faixa dos 15 a 
17 anos e em áreas rurais. Entre 
jovens consultados que não estão 
trabalhando, 30% não estão estu-
dando.

Dentre os jovens que não estão 
trabalhando, 60% não tiveram qual-

quer atividade remunerada neste 
período. Os 40% restantes obtive-
ram alguma renda na informalidade 
ou no trabalho autônomo. Destes, 
20% fizeram trabalhos pontuais 
sem carteira assinada e 10% traba-
lharam por conta própria ou abri-
ram um negócio, o que mostra uma 
crescente no desejo dos jovens de 
empreender

Diante de uma realidade difícil, 
o sentimento dos jovens em re-
lação às perspectivas do trabalho 
no futuro é de desconfiança: 40% 
estão animados e esperançosos, 
mesmo percentual daqueles que 
se sentem inseguros.

Segundo Marcos Minoru 
Nakatsugawa, professor-assisten-
te (especialista) de Graduação e 
Pós-graduação na Fundação Es-
cola de Comércio Álvares Pentea-
do (Fecap), os jovens ficam menos 
tempo em empregos. Segundo ele, 
alguns dos motivos que podem 
explicar o fenômeno são conflito 
de gerações, avanço da tecnologia, 
falta de ações das empresas pa-

ra engajar esses profissionais e a 
busca por um propósito de vida 
que não pode ser atendido pelas 
organizações.

O choque geracional sempre 
existiu e trouxe mudanças de ati-
tude e comportamento, no mundo 
todo. “Não se trata de uma prer-
rogativa do mundo contemporâ-
neo, não é uma grande novidade, 
como muitos dizem”, diz Minoru.

Outro importante fator declara-
do pelos jovens para mudarem de 
emprego é a busca de um propó-
sito na vida e no trabalho. “Mui-
tos não encontram esse propósito 
e, por isso, acabam, ao trocar de 
trabalho, buscando algo que ainda 
não sabem o que é. Como orien-
tador de carreiras, quando per-
gunto às pessoas que assessoro o 
que objetivam na vida, o legado 
que querem deixar à sociedade… 
geralmente, elas não conseguem 
responder. Vejo muitos fazendo 
movimentações de carreira por 
um ideal ainda não materializa-
do”, comenta o professor.

BC eleva 
juros e vê 
inflação ‘mais 
desfavorável’

O Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central (BC) 
manteve a trajetória de alta da Se-
lic, taxa básica de juros, na reunião 
desta quarta-feira, mas aumen-
tou o ritmo de 0,75 para 1 ponto 
percentual. Assim, a taxa foi para 
5,25% ao ano. A decisão de ele-
var pela quarta vez consecutiva foi 
por unanimidade.

“Neste momento, o cenário 
básico e o balanço de riscos do 
Copom indicam ser apropria-
do um ciclo de elevação da taxa 
de juros para patamar acima do 
neutro”, expressou o Comitê em 
comunicado após o fim da reu-
nião.

A Força Sindical criticou a de-
cisão: “O Banco Central perdeu 
uma ótima oportunidade que po-
deria funcionar como um estímu-
lo para a criação de empregos, a 
produção e o consumo. Tivemos 
uma desnecessária alta dos juros, 
que seguem elevados.”

O Copom fez outras observa-
ções em seu comunicado:

– No cenário externo, a evolu-
ção da variante Delta da Covid-19 
adiciona risco à recuperação da 
economia global. O Comitê avalia 
que, a despeito dos movimentos 
recentes nas curvas de juros, ainda 
há risco relevante de aumento da 
inflação nas economias centrais. 
Ainda assim, o ambiente para pa-
íses emergentes segue favorável 
com os estímulos monetários de 
longa duração, os programas fis-
cais e a reabertura das principais 
economias;

– Em relação à atividade eco-
nômica brasileira, os indicadores 
recentes continuam mostrando 
evolução positiva e não ensejam 
mudança relevante para o cenário 
prospectivo, o qual contempla re-
cuperação robusta do crescimen-
to econômico ao longo do segun-
do semestre;

– A inflação ao consumidor 
continua se revelando persisten-
te. Os últimos indicadores di-
vulgados mostram composição 
mais desfavorável. Destacam-se a 
surpresa com o componente sub-
jacente da inflação de serviços e 
a continuidade da pressão sobre 
bens industriais, causando eleva-
ção dos núcleos. Além disso, há 
novas pressões em componentes 
voláteis, como a possível elevação 
do adicional da bandeira tarifária e 
os novos aumentos nos preços de 
alimentos, ambos decorrentes de 
condições climáticas adversas. Em 
conjunto, esses fatores acarretam 
revisão significativa das projeções 
de curto prazo. Página 4

Rede D’Or sai do 
prejuízo para lucro

A Rede D’Or (RDOR3), maior 
rede privada de hospitais no Bra-
sil, teve lucro líquido de R$ 477,7 
milhões entre abril a junho deste 
ano, resultado acima das expecta-
tivas do mercado. A empresa teve 
prejuízo líquido de R$ 306,6 mi-
lhões apurado no segundo trimes-
tre de 2020. Página 7

Gerdau: preços levam 
a ganho inédito

O lucro líquido da Gerdau, ajus-
tado pelos efeitos não recorrentes, 
somou R$ 3,4 bilhões no segundo 
trimestre de 2021, um recorde. A 
receita líquida da companhia, por 
sua vez, alcançou R$ 19,1 bilhões 
entre abril e junho, com as vendas 
físicas de aço atingindo 3,2 mi-
lhões de toneladas. Página 3

UFRJvac próxima de 
teste em humanos

A Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) está finalizando 
o desenvolvimento de sua vacina 
contra a Covid-19, a UFRJvac. A 
instituição deve pedir, ainda este 
mês, a autorização da Anvisa para 
iniciar os testes clínicos em huma-
nos. A equipe é liderada pela pro-
fessora Leda Castilho, do Coppe.

Galeria de Fora do Eixo, CC
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As tecnologias que levam à descarbonização
Por Edoardo 
Pacelli

No dia 24 de ju-
lho, chegou-se a 
um acordo sobre 

o documento final concer-
nente a energia e clima, pe-
lo G20, “Meio Ambiente”, 
organizado em Nápoles. O 
ponto que mais exigiu aten-
ção e negociações foi o da 
descarbonização. Aplausos 
foram levantados por todas 
as delegações, presentes no 
Palácio Real, para celebrar o 
acordo alcançado.

Em um relatório de ou-
tubro de 2020, a IEA, In-
ternational Energy Agency 
(Agência Internacional de 
Energia) descreveu novas 
tecnologias destinadas a 
aumentar o impacto das 
fontes limpas no contexto 
energético contemporâneo.

Uma primeira inovação 
advém da disponibilidade 
de redes de transmissão e 
distribuição de eletricida-
de resistentes e resilientes, 
capazes de garantir, graças 

às tecnologias inovadoras 
disponíveis e aos sensores 
IoT (Internet of  Things) a 
correspondência ideal entre 
oferta e procura, entre gera-
ção e consumo.

No campo industrial, os 
sensores IoT são usados, 
principalmente, para instru-
mentar máquinas e detectar 
parâmetros de trabalho em 
tempo real. Por exemplo, 
estes sensores medem pe-
so, tensão, pressão, volu-
me, vibração, temperatura, 
umidade, movimento de 
pessoas, fluxos, capacida-
des etc. Bem como, no dia 
a dia, encontram o próprio 
espaço nas residências e 
edifícios, nomeadamente na 
vigilância de ambientes. Por 
exemplo, medem: consumo 
de água, temperatura, qua-
lidade do ar, acesso, consu-
mo de energia etc.

A necessidade de empre-
sas, governos e concessio-
nárias trocarem, na matriz 
energética, gerada pelas 
fontes fósseis, por renová-
veis, no contexto de uma 
ciclicidade imprevisível da 

disponibilidade de fontes 
para geração de energia, im-
põe, então, a necessidade de 
desenvolver tecnologias de 
armazenamento que aten-
dam às necessidades dos 
sistemas. Isso evita disper-
sões excessivas, prejudiciais, 
entre os momentos de pico 
de demanda e de oferta de 
energia.

Hoje, as tecnologias mais 
difundidas, segundo o Ener-
gy Journal, revista publicada 
pela CESI (empresa italiana 
líder mundial em testes e 
consultoria de energia), são 
baseadas em baterias eletro-
químicas, que nos últimos 
anos têm sido objeto de 
inúmeras inovações em ter-
mos de melhoria de desem-
penho, permitindo, ao mes-
mo tempo, a construção 
de usinas, com capacidade 
de acúmulo energético, ca-
da vez maior: um exemplo, 
certamente, é dado pela 
australiana CEP Energy, 
de New South Wales, que 
pretende construir a maior 
usina de armazenamento 
do mundo, com capacidade 

total, de 1,2 GW.
Outra empresa austra-

liana, a Lavo, está desen-
volvendo sistemas de ar-
mazenamento à base de 
hidrogênio verde, ou seja, 
obtido de fontes renová-
veis de energia. Separado 
da água por eletrólise, pode 
ser utilizado nos chamados 
setores “hard-to-abate”, 
difícil de abater, como as 
indústrias siderúrgica e quí-
mica. O hidrogênio, como 
fator de descarbonização, 
é agora fortemente valori-
zado nas estratégias ener-
géticas nacionais de vários 
países. A União Europeia 
propôs, igualmente, uma 
estratégia para aumentar a 
utilização do hidrogênio, no 
Velho Continente.

Por último, novos cam-
pos de aplicação da descar-
bonização dizem respeito 
ao setor dos transportes, 
graças à mobilidade susten-
tável. Um relatório do Ispra 
(Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Am-
bientale), na Itália, em 2019, 
denunciou que os transpor-

tes foram responsáveis por 
23,4% das emissões totais 
de gases com efeito estufa, 
com um aumento de 3,9% 
em relação a 1990. Em par-
ticular, o consumo de óleo 
diesel e de gasolina repre-
sentou cerca de 88% do 
consumo total do transpor-
te rodoviário.

A descarbonização dos 
sistemas de transporte pode 
desempenhar um papel fun-
damental na redução do pe-
so da poluição dos meios de 
transporte. O Centro Co-
mum de Pesquisa em Ispra, 
na Itália, é o terceiro maior 
centro da Comissão Euro-
peia depois de Bruxelas e 
Luxemburgo. Estabelecido, 
em 1960, como um centro 
de pesquisa nuclear, hoje é 
considerado um dos princi-
pais campos de pesquisa da 
Europa, com muitos labo-
ratórios e infraestruturas de 
pesquisa únicas.

O verdadeiro desafio, pa-
ra facilitar a difusão global 
dos veículos elétricos, é o 
desenvolvimento de uma 
rede de infraestruturas de 

carregamento capilar ade-
quada às necessidades do 
cliente e da rede elétrica. 
A tecnologia pode ajudar a 
aumentar a interação, entre 
a rede em questão, e os veí-
culos individuais através do 
desenvolvimento de tecno-
logias de Carregamento In-
teligente, ou seja, a possibi-
lidade de otimizar a energia 
retirada e injetada, de acor-
do com as necessidades do 
cliente e da rede elétrica.

Estas tecnologias são 
testadas e desenvolvidas 
em laboratórios, de forma 
a ajudar a avaliar a maturi-
dade e sustentabilidade da 
inovação, verdadeiro motor 
de uma descarbonização 
estruturada. Um objetivo a 
ser cultivado com paciência, 
mas longe de ser utópico, 
graças às novas fronteiras 
abertas pela inovação contí-
nua e pelas suas aplicações 
no mercado.

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

editor da revista Italiamiga.

‘Ilustração do Conhecimento Latino-Americano’ entra no palco na China
Por Tan Xin

“No início dos 
anos 90, 
o filósofo 

chinês Li Shenzhi salientou 
que nossa compreensão da 
América Latina tendia a ter 
mais conceitos abstratos 
do que conhecimentos es-
pecíficos, impressões mais 
vagas do que experiências 
exatas. Trinta anos se pas-
saram, esta situação não 
mudou muito, mas a China 
tornou-se uma existência 
que não pode ser ignorada 
na América Latina. É ur-
gente que a China abra seu 
coração, entre na América 
Latina, leia e a entenda”.

O Dr. Guo Cunhai, 
coordenador do Centro 
de Estudos Chineses e 
Latino#Americanos (CE-
CLA), disse isto no lan-
çamento de um projeto 
de biblioteca denominado 
“Entendendo a América 
Latina”. Recentemente, a 
Editora da Universidade de 
Pequim e o CECLA lança-
ram a biblioteca “Enten-
dendo a América Latina” 
na Hacienda Pampas em 
Pequim. Não é apenas a 
primeira biblioteca de gran-

de porte da China a reunir 
e publicar temas históricos 
e humanísticos da América 
Latina, mas também dá for-
ma ao projeto conhecido 
como “Ilustração do Co-
nhecimento Latino-Ameri-
cano”.

A biblioteca é criada em 
conjunto por acadêmicos 
da China, Brasil, Peru, 
México, Uruguai e outros 
países. A previsão é de 
publicar 50 livros sobre 
história, cultura e huma-
nidades latino-americanas 
em cerca de 10 anos, aju-
dando o público chinês a 
adquirir uma compreensão 
profunda da história, cul-
tura, etnia e sociedade da 
América Latina a partir de 
uma perspectiva de fácil 
leitura, apresentando uma 
América Latina real, tridi-
mensional e abrangente, 
principalmente através 
dos olhos dos intelectuais 
latino-americanos.

Wang Ligang, diretor edi-
torial da Editora da Univer-
sidade de Pequim, enfatizou 
na cerimônia de lançamen-
to que, nos últimos anos, 
ele sentiu profundamente 
um aumento rápido do in-
teresse do público chinês 
pela América Latina, e que 

os resultados acadêmicos 
não devem ser deixados na 
academia, mas devem ser 
usados para melhorar o in-
tercâmbio cultural entre o 
povo chinês e o latino-ame-
ricano.

Ele disse que a Editora 
da Universidade de Pequim 
e o CECLA compartilham 
o objetivo comum de dis-
seminar o conhecimento 
da América Latina para o 
público chinês e trazer ele 
para a América Latina mais 
profundamente. Para tanto, 
essas duas instituições tra-
balharão em conjunto para 
criar a biblioteca “Enten-
dendo a América Latina” 
que tem tanto interesse 
acadêmico e disseminação 
pública.

O Dr. Guo Cunhai desta-
cou as relações fortalecidas 
entre a China e a América 
Latina: “Até o final de2020, 
a China foi um importante 
parceiro comercial e tam-
bém a principal fonte de 
investimento estrangeiro 
direto para muitos países 
latino-americanos. Enquan-
to isso, atualmente na Chi-
na existem 156 instituições 
de ensino superior que en-
sinam a língua espanhola e 
57 em português, além de 

63 instituições e centros de-
dicados aos estudos latino-
-americanos.”

Guo Cunhai também 
mencionou sobre a situa-
ção atual dos estudos chi-
neses na América Latina: 
“Os livros são pequenos e 
acadêmicos. Mais impor-
tante, o conteúdo é basica-
mente traduzido do inglês, 
traduzindo as opiniões 
de estudiosos europeus e 
americanos. Desta forma, 
temos que olhar para a 
América Latina através da 
refração do olhar europeu 
e americano, em vez de es-
cutar diretamente as vozes 
dos estudiosos latino-ame-
ricanos.”

Comentando sobre o 
significado da biblioteca 
“Entendendo a América 
Latina”, Guo Cunhai disse: 
“Queremos saber como o 
povo latino-americano vê a 
si mesmo, e queremos que 
mais chineses entendam a 
América Latina. Devemos 
fazer um bom trabalho na 
leitura de livros de história 
e humanidades da América 
Latina, para que os estudio-
sos não se sintam super-
ficiais depois de lê-los e o 
público não se sinta dificul-
dade depois de lê-los”.

Dr. Han Qi, presidente 
da Sociedade Chinesa de 
História Latino-America-
na e membro do Comitê 
Consultivo Acadêmico In-
ternacional da Biblioteca, 
destacou na cerimônia de 
lançamento que, para “en-
tender” a América Latina, 
dois pontos básicos de-
vem ser esclarecidos: em 
primeiro lugar, é necessá-
rio analisar dialeticamente 
a história do desenvolvi-
mento da América Latina, 
que teve seus sucessos e 
fracassos, seu sol e suas 
sombras.

Em segundo lugar, é a 
compreensão da cultura 
latino-americana. Uma das 
características distintivas 
da cultura latino-americana 
é uma cultura híbrida, mas 
ela é rica em conotações, e 
a proporção de vários com-
ponentes culturais não é 
igual.

Han Qi espera que a bi-
blioteca ajude mais chineses 
a compreender a Améri-
ca Latina de um jeito mais 
abrangente, profunda e 
multiangular.

O Dr. Enrique Krauze, 
membro da Academia Me-
xicana de História e mem-
bro do Comitê Consultivo 

Acadêmico Internacional 
da Biblioteca, disse em um 
discurso por vídeo: “Todos 
estão aqui pela ‘Entenden-
do a América Latina’ (bi-
blioteca), mas também para 
‘entender’ a América Lati-
na.” Krauze acredita que a 
biblioteca pode aproximar a 
China e a América Latina e 
construir uma longa ponte 
ao longo do Oceano Pací-
fico: “Claro que esta ponte 
existe há centenas de mi-
lhares de anos, e tudo o que 
estamos fazendo é renová-
-la. Escolhi estar envolvido 
devido a esta proximidade, 
porque esta palavra chama-
da ‘entendendo’ é a base da 
nossa comunicação.”

Krauze disse estar an-
sioso para visitar a Chi-
na no próximo ano, “não 
apenas pela oportunidade 
de aprender sobre este fas-
cinante país milenar e sua 
cultura, mas também para 
construir uma ‘ponte de en-
tendimento’ mais forte en-
tre nossos países e regiões 
(por meio da biblioteca)”.

Tan Xin é jornalista do Diário 
Chinês para a América do Sul.

Traduzido por Pan Luodan, 
jornalista do Diário Chinês para a 

América do Sul.
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Vacinas vendidas por até 
24x o custo de produção

Ativistas da People’s Vaccine Alliance avaliam que as 
empresas Pfizer/BioNTech e Moderna estão cobran-

do dos governos pelas vacinas contra Covid até US$ 41 
bilhões acima do custo estimado de produção. A estima-
tiva é que cada dose de uma vacina do tipo mRNA, como 
as produzidas pelos 2 laboratórios, tenha um custo de 
US$ 1,20. Se confirmado este valor, o consórcio Covax, 
criado para ajudar os países a ter acesso às vacinas, pagou, 
em média, quase cinco vezes mais.

A People’s Vaccine Alliance, integrada por 70 organiza-
ções, como a britânica Oxfam, ressalta que os medica-
mentos só foram desenvolvidos graças a financiamento 
público da ordem de US$ 8,3 bilhões. “Devido à falta de 
transparência das empresas farmacêuticas, os custos exa-
tos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de vacinas 
são desconhecidos. As estimativas são baseadas em estu-
dos de técnicas de produção de mRNA.”

Alguns números destacados pela aliança:
– o preço mais baixo relatado da Pfizer é de US$ 6,75, 

para a União Africana; 1 dose da vacina custa o mesmo 
que Uganda gasta por cidadão com saúde em um ano 
inteiro;

– o maior preço relatado pago pela vacina da Pfizer foi 
em Israel a US$ 28 a dose – quase 24 vezes o custo poten-
cial de produção;

– a União Europeia pode ter pago € 31 bilhões a mais 
por seu 1,96 bilhão de vacinas da Moderna e da Pfizer;

– a Moderna cobrou dos países entre 4 e 13 vezes o 
preço de custo potencial da vacina e supostamente ofere-
ceu à África do Sul um preço entre US$ 30 e 42 por dose;

– a Colômbia está pagando o dobro do preço pago 
pelos EUA pelas vacinas da Moderna;

– o Senegal pagou cerca de US$ 20 a dose de vacina da 
Sinopharm;

– sem o oligopólio, os US$ 9,3 bilhões gastos pelo 
consórcio Covax permitiriam vacinar todos os cidadãos 
de países de baixa e média renda; em vez disso, só serão 
atendidos 23% das pessoas.

A Pfizer prevê receitas de US$ 26 bilhões com 1,6 
bilhão de doses de vacina, portanto, a um custo médio 
por dose de US$ 16,25. A Moderna prevê vendas de US$ 
15 bilhões, a um custo médio entre US$ 19,20 e US$ 24 
por dose (contra um preço de custo potencial estimado de 
US$ 2,85 por dose).

O relatório não fala do Brasil, mas por aqui as doses 
saíram entre US$ 10 e US$ 12 (Pfizer); US$ 10 (Janssen); 
US$ 3,16 (AstraZeneca produzida na Fiocruz) e US$ 5,25 
(AstraZeneca produzida na Índia); e R$ 58,20, cerca de 
US$ 12 (Coronavac).

Sem futuro

Educação é prioridade nos belos discursos da elite 
brasileira, mas a realidade é que, desde 2015, o número de 
matrículas em tempo integral no ensino público caiu 31%. 
Muito porque o Governo Federal reduziu a verba para 
ajudar estados e municípios a bancar as escolas.

Rápidas

O West Shopping recebe o músico George Israel, ex-
Kid Abelha, neste domingo, em sua programação especial 
de Dia dos Pais, às 14h *** A Digisystem está com 80 
vagas com salários de R$ 1.688 até R$ 15 mil, especial-
mente na área de tecnologia. Inscrições: jobs.kenoby.com/
digisystem *** Em comemoração ao Dia Internacional 
dos Povos Indígenas, próxima segunda, o Parlamento 
Indígena do Brasil (Parlaíndio) fará o webnário “Palavra 
Indígena, Saberes Ancestrais”, de 9 a 11 de agosto.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

ÁGUAS DE NITERÓI S.A.
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 13h 
do dia 01/12/2020, na sede social, na R. Marquês do Paraná nº 110, Centro, 
Niterói/RJ. 2. Convocação e Publicação: Convocação dispensada nos ter-
mos do art. 11, § 2º, do Estatuto Social e art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, 
em face da presença da totalidade dos acionistas. 3. Mesa: Presidente: Ale-
xandre Boaretto; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem do 
Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas 
as seguintes deliberações pelos acionistas representando 100% do capital 
social votante: 4.1. Aceitar o pedido de renúncia do Sr. ALEXANDRE BOA-
RETTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI nº 0186670321-0 
DETRAN/RJ e CPF/MF nº 079.484.657-23, com endereço comercial na R. 
Marquês do Paraná nº 110, Centro, Niterói/RJ, ao seu cargo de Diretor, que 
é aceito pelos acionistas, outorgando-Ihe e dele recebendo a mais plena, 
rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação por todo o seu período de ges-
tão. 4.2. Eleger como Diretor, sem designação específica, para completar 
o mandato em curso, o Sr. FELIPE PIMENTEL TURON, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da CI nº 122754609 DIC/RJ e CPF nº 084.034.827-44, 
com endereço comercial na R. Marques do Paraná nº 110, Centro, Niterói/
RJ, CEP 24030-211 e declara, sob as penas da lei, de que não está impedi-
do de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou con-
tra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 
a propriedade, sendo desde logo investido no cargo para o qual foi eleito, 
mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio arquivado 
na sede da Cia. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 
a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do 
art. 130, § 1º da Lei das S/A, a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assina-
turas: Alexandre Boaretto, Presidente; Leonardo das Chagas Righetto, Se-
cretário. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A., Synval Filgueiras de 
Moraes Junior; Marcelo Borja Filgueiras de Moraes; Silvane Borja Filgueiras 
de Moraes Nolli; Diferencial Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Credicom 
- Comercial Informática e Serviços Ltda.; ERG Participações Ltda.; M&G 
Consultoria e Participações Ltda.; acionistas. Confere com o original lavrado 
em livro próprio. Niterói, 01/12/2020. Alexandre Boaretto - Presidente; Le-
onardo das Chagas Righetto - Secretário. Jucerja nº 4000867 e data de 
19/01/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Endividamento da Gerdau alcança menor nível em 14 anos

A Gerdau, em par-
ceria com a Shell, 
anunciou uma futu-

ra joint venture de energia so-
lar no município de Brasi-
lândia de Minas (MG). Com 
capacidade de 190MW, o 
parque Aquarii fornecerá 
parte da energia limpa para 
unidades de produção de 
aço da empresa, em linha 
com a busca pela autossu-
ficiência energética e com 
a estratégia de entrada no 
segmento de geração de 
energia renovável.

A empresa - produtora 
de aço e uma das principais 
fornecedoras de aços lon-
gos nas Américas e de aços 
especiais no mundo - divul-
gou na manhã desta quarta-
feira (4), antes da abertura 
do mercado, o balanço do 
segundo trimestre. 

A Gerdau encerrou o se-
gundo trimestre com Ebi-
tda ajustado (lucro antes de 
juros, impostos, deprecia-

ções e amortizações) de R$ 
5,9 bilhões, recorde e com 
margem Ebitda ajustada de 
30,8%. O resultado reflete a 
forte demanda por aço em 
todos os mercados em que 
a companhia atua, especial-
mente o robusto desempe-
nho dos setores da constru-
ção e industrial na América 
do Norte e no Brasil.

O Ebitda ajustado da 
Operação de Negócio Amé-
rica do Norte, por exemplo, 
evoluiu de forma significati-
va no trimestre, para R$ 1,4 
bilhão, atingindo margem 
Ebitda ajustada de 20,4%.

O nível de endividamen-
to alcançou o menor nível 
em 14 anos, com a relação 
entre dívida líquida e Ebi-
tda ajustado diminuindo de 
2,78x para 0,65x na compa-
ração com o segundo tri-
mestre de 2020.

O lucro líquido da Ger-
dau, ajustado pelos efeitos 
não recorrentes, somou R$ 

3,4 bilhões no segundo tri-
mestre de 2021, também um 
recorde histórico. A receita lí-
quida da companhia, por sua 
vez, alcançou R$ 19,1 bilhões 
entre abril e junho, com as 
vendas físicas de aço atingin-
do 3,2 milhões de toneladas, 
uma alta de 36% na compa-
ração anual.

“A Gerdau manteve, no 
segundo trimestre de 2021, 
um sólido desempenho fi-
nanceiro, com destaque pa-
ra o lucro líquido recorde 
de R$ 3,4 bilhões. Esse lu-
cro é resultado dos esforços 
empreendidos pelas nossas 
equipes na criação de valor 
compartilhado com nossos 
clientes, em um cenário de 
alta utilização da nossa ca-
pacidade produtiva para 
atender um mercado cuja 
demanda por aço segue em 
crescimento. Seguimos re-
forçando nossa estratégia 
ESG, como por exemplo, 
na busca da autossuficiên-

cia energética e na descar-
bonização da companhia. 
Um passo nesse sentido 
foi o anúncio do plano pa-
ra desenvolvimento de um 
parque solar no Brasil, que 
marca a entrada da Gerdau 
também na geração de ener-
gia renovável”, afirma Gus-
tavo Werneck, diretor-pre-
sidente (CEO) da Gerdau. 
“A Gerdau registrou, no pe-
ríodo entre abril e junho, o 
maior Ebitda ajustado tri-
mestral da série histórica, 
somando R$ 5,9 bilhões, 
em virtude do bom desem-
penho do setor do aço em 
todos os países em que atu-
amos e das oportunidades 
capturadas pelas equipes 
diante desse cenário. Além 
disso, destaco que reduzi-
mos nossa dívida bruta em 
R$ 2 bilhões, para R$ 15,8 
bilhões no segundo trimes-
tre, em comparação ao tri-
mestre anterior”, diz Harley 
Scardoelli, CFO da Gerdau.

Bolsonaro no inquérito das fake news 
Presidente é acusado por 11 crimes cometidos

Com base em 11 
crimes que, em te-
se, podem ter sido 

cometidos  nos repetidos 
ataques às urnas e ao sis-
tema eleitoral, O ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal, 
decidiu nesta quarta-feira 
incluir o presidente Jair 
Bolsonaro entre os investi-
gados no inquérito das fake 
news.

A decisão atende a pedi-
do feito pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral, que aprovou 
por unanimidade o envio 
de notícia-crime contra 
Bolsonaro, pela divulgação 
de mentiras com o objetivo 
de desestabilizar o processo 
eleitoral brasileiro.

A live feita pelo presi-
dente na quinta-feira da 
semana passada, prome-
tendo apresentar provas 
sobre a insegurança do 
sistema eleitoral brasileiro, 
mas limitando-se a ilações 
desmentidas em tempo re-
al pelo TSE. Serviu de ba-
se para a inclusão de Bol-
sonaro no inquérito.

Ao sugerir a apuração de 
possível conduta criminosa, 

Moraes considerou mque 
o episódio é mais uma das 
ocasiões em que o presiden-
te se posicionou de forma, 
em tese, criminosa e atenta-
tória às instituições, em es-
pecial o Supremo Tribunal 
Federal e o Tribunal Supe-
rior Eleitoral.

Lista de crimes

Na decisão, Moraes cita 
11 crimes que, em tese, po-
dem ter sido cometidos por 
Bolsonaro nos repetidos 
ataques às urnas e ao siste-
ma eleitoral. Confira:

1) Calúnia (art. 138 do 
Código Penal); 2) difama-
ção (art. 139); 3) injúria (art. 
140); 4) incitação ao crime 
(art. 286); 5) apologia ao 
crime ou criminoso (art. 
287); 6) associação crimino-
sa (art. 288); 7) denunciação 
caluniosa (art. 339); 8) ten-
tar mudar, com emprego de 
violência ou grave ameaça, 
a ordem, o regime vigente 
ou o Estado de Direito (art. 
17 da Lei de Segurança Na-
cional); 9) fazer, em públi-
co, propaganda de proces-
sos violentos ou ilegais para 

Pedido de investigação na PGR
A ministra do Supre-

mo Tribunal Federal (STF) 
Cármen Lúcia enviou nesta 
quarta-feira à Procuradoria-
Geral da República (PGR) 
um pedido de parlamenta-
res do PT para a abertura de 
uma investigação sobre Jair 
Bolsonaro. Os parlamenta-
res querem que o chefe do 
governo seja investigado por 
suas declarações dados em 
transmissões ao vivo na se-
mana passada disseminando 
informações falsas sobre as 
urnas eletrônicas e o proces-
so eleitoral brasileiro. 

De acordo com a magis-
trada, as acusações feitas 
pelos parlamentares são 
“graves” e as declarações 

de Bolsonaro “podem, em 
tese, configurar crime” de 
natureza eleitoral, utilização 
ilegal de bens públicos e 
atentado contra a indepen-
dência de poderes da Repú-
blica.

Os parlamentares quem 
saber se houve: improbida-
de administrativa pelo uso 
da TV Brasil para transmi-
tir a live, ou seja, se foram 
usados recursos públicos 
pelo presidente para atacar 
adversários políticos e o 
Tribunal Superior Eleitoral; 
propaganda eleitoral anteci-
pada; houve abuso de poder 
político e econômico; “prá-
tica de crime de divulgação 
de fake news eleitoral.”

alteração da ordem política 
ou social (art. 22, I, da Lei 
de Segurança Nacional); 10) 
incitar à subversão da or-
dem política ou social (art. 
23, I, da Lei de Segurança 
Nacional); 11) dar causa à 
instauração de investigação 
policial, de processo judi-

cial, de investigação admi-
nistrativa, de inquérito civil 
ou ação de improbidade 
administrativa, atribuindo a 
alguém a prática de crime 
ou ato infracional de que o 
sabe inocente, com finalida-
de eleitoral (art. 326-A do 
Código Eleitoral).

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S.A.
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de dezembro 
de 2020. 1. Hora, Data e Local: Às 13:00 h do dia 29/12/2020, na sede 
social, Rodovia Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama, RJ. 
2. Convocação e Publicação: Editais de convocação publicados no 
DOERJ, no dia 18/12/2020 na pág. 05, dia 21/12/2020 na pág. 04 e no dia 
22/12/2020 na pág. 10 e no Jornal Monitor Mercantil, no dia 18/12/2020 
na pág. 06, no dia 21/12/2020 na pág. 05 e no dia 22/12/2020 na pág. 04. 
3. Mesa: Presidente: Carlos Alberto Vieira Gontijo; Secretário: Leonardo 
das Chagas Righetto. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os 
impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações, pelos 
acionistas presentes representando 92,42% do capital social votante: 4.1. 
Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R$ 9.100.000,00, 
mediante capitalização de parte da reserva de retenção de lucros, no valor 
total de R$ 9.100.000,00, conforme balanço patrimonial da Companhia 
levantado em 30/11/2020 passando o capital social de R$ 35.600.000,00 
para R$ 44.700.000,00, sem emissão de novas ações; 4.2. Em razão do 
aumento de capital social acima aprovado, o caput do art. 5º, do Estatuto 
Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O Capital Social, 
totalmente subscrito e integralizado é de R$ 44.700.000,00, divididos em 
5.699.850 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 1.899.950 ações 
ordinárias e 3.799.900 ações preferenciais.” 5. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a 
forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º da Lei das S/A, a qual foi lida, 
aprovada e assinada. 6. Presenças de Acionistas: Carlos Alberto Vieira 
Gontijo, Presidente; Leonardo das Chagas Righetto, Secretário. Saneamento 
Ambiental Águas do Brasil S/A, Acionista presente. Confere com o original 
lavrado em livro próprio. Araruama, 29/12/2020. Carlos Alberto Vieira 
Gontijo - Presidente; Leonardo das Chagas Righetto - Secretário. Jucerja 
nº 4046777 em 12/04/2021. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

ÁGUAS DO IMPERADOR S.A.
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de dezembro 
de 2020. 1. Hora, Data e Local: Às 08:00 h do dia 29/12/2020, na sede 
social, na Rua Dr. Sá Earp nº 84, Morin, Petrópolis, RJ. 2. Convocação 
e Publicação: Editais de convocação publicados no DOERJ, no dia 
18/12/2020 na pág. 05, dia 21/12/2020 na pág. 04 e no dia 22/12/2020 na 
pág. 10 e no Jornal Monitor Mercantil, no dia 18/12/2020 na pág. 06, no dia 
21/12/2020 na pág. 05 e no dia 22/12/2020 na pág. 04. 3. Mesa: Presidente: 
Marcio Salles Gomes; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem 
do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram 
tomadas as seguintes deliberações pelo acionista presente representando 
95% do capital social votante: 4.1. Aprovar o aumento do capital social 
da Companhia em R$ 8.000.000,00, mediante capitalização de parte da 
reserva de retenção de lucros, no valor total de R$ 8.000.000,00, conforme 
balanço patrimonial da Companhia levantado em 30 de novembro de 2020, 
passando o capital social de R$ 44.600.000,00 para R$ 52.600.000,00, 
sem emissão de novas ações; 4.2. Em razão do aumento de capital 
social acima aprovado, o caput do artigo 5º, do Estatuto Social passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social, totalmente 
subscrito e integralizado é de R$ 52.600.000,00, dividido em 6.000 ações 
nominativas e sem valor nominal, sendo 2.000 ações ordinárias e 4.000 
ações preferenciais..” 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-
se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos 
do art. 130, § 1º da Lei das S/A, a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. 
Presenças de Acionistas: Marcio Salles Gomes, Presidente; Leonardo 
das Chagas Righetto, Secretário; Saneamento Ambiental Águas do Brasil 
S.A., Acionista presente. Confere com o original lavrado em livro próprio. 
Petrópolis, 29/12/2020. Marcio Salles Gomes - Presidente; Leonardo das 
Chagas Righetto - Secretário. Jucerja nº 4047285 em 12/04/2021. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
LEILÃO JUDICIAL HÍBRIDO (Presencial e Eletrônico) 04ª VC da
Comarca da Capital/RJ - Avenida Erasmo Braga, 115, Centro/
RJ Proc. nº 0443993-74.2010.8.19.0001 EXEQUENTE: CONDO-
MÍNIO DO EDIFÍCIO SHEILA EXECUTADO: ROBERTO ROMUALDO
MONTEIRO - CPF 456.599.077-68 Interessado(s): CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL - CNPJ 00.360.305/0001-04 (credor hipote-
cário); Fernando Augusto Guimarães Ministério – CPF
041.736.948-49 e Eliane Maria Fernandes Ministério (proprietá-
rio registral do imóvel). Encerramento 1º Leilão: 25/08/2021 -
14h30 – Lance Mínimo: R$ 258.000,00 Encerramento 2º Leilão:
01/09/2021 - 14h30 - Lance Mínimo: R$ 129.000,00 Local do
Leilão Presencial: AUDITÓRIO DE LEILÕES do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro, sito na Av. Erasmo Braga, nº 227,
Sala 1008 – Castelo/RJ. Local do Leilão Eletrônico: Através do
site www.brameleiloes.com.br. BEM: Apartamento 102 do pré-
dio à Rua Emília Sampaio, n° 35, distrito do Andaraí, e 0,0498
do terreno. Matrícula nº 63899 do 10º Ofício de Registro de
Imóveis da Capital/RJ. IPTU (FRE nº 1.194.048-3).  Leia o Edital
Completo no site do leiloeiro (Art. 887, § 2º, CPC). Cadastre-se
antecipadamente para participar do leilão online. Trav. do Paço,
23, sala 1212, Centro – Rio de Janeiro/RJ. Leandro Dias Brame
– leiloeiro oficial – JUCERJA 130 - Tel. 21-2533-2400

Cuidados com as  
fraudes em leilões

O Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro (sindicato-
dosleiloeirosrj.com.br) está divulgando a relação dos 

44 leiloeiros públicos oficiais e registrados na Junta Comer-
cial. O seu presidente, Luiz Tenório de Paula, alerta sobre o 
grande número de sites falsos de leilão que veiculam anún-
cios publicitários no Google. Esses sites aparecem quando 
os interessados buscam oportunidades em leilão.

O sindicato destaca que nenhuma empresa tem autori-
zação legal para realizar leilões. Somente leiloeiros públicos 
oficiais inscritos na Junta Comercial do Rio de Janeiro po-
dem realizar leilões no Rio de Janeiro.

E o site Fraude em Leilões (fraudeemleiloes.com) realiza 
campanha objetivando a segurança digital e idealizado com 
intuito de auxiliar arrematantes, leiloeiros e empresas do 
segmento a se prevenir contra golpes. Para averiguar um 
site basta, informar o nome ou parte do nome na busca. Se 
o site que gerou dúvidas não está presente, faça a denúncia. 
A relação tem mais de 50 sites falsos sobre leilões.

Apartamento na  
Praça da Bandeira

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) realiza leilão de apar-
tamento com 60m² na Rua Joaquim Palhares, 608, Praça 
da Bandeira/RJ. O imóvel é composto por sala, 2 quartos 
(piso em sinteco), janelas em alumínio com toldo, cozinha 
com azulejos até o teto e piso em azulejos, área de serviço 
(com tanque) e dependências, 2 banheiros com azulejos até 
o teto e piso também em azulejo, duas portas de acesso 
em madeira. Apresenta pintura boa, sem infiltrações apa-
rentes, parte elétrica e hidráulica sem problemas aparentes, 
estando em regular estado de conservação. Avaliação: R$ 
361.278,03. Leilão em andamento.

Sala comercial em 
Copacabana

Cristina Façanha (facanhaleiloes.com.br) organiza leilão 
de sala comercial medindo 29m² na Av. Nossa Senhora de 
Copacabana, 195. Prédio comercial, de 1980, com 14 anda-
res, com 18 salas por andar, sendo que há salas a partir do 3º 
andar, o 1º e 2º andares são compostos por lojas, e o acesso 
do 1º para o 2º andar pode ser feito por escada rolante. Há 3 
elevadores, sendo 2 sociais e 1 de serviço, com ascensorista, 
prédio com garagem, sistema de câmera de segurança em 
todo o edifício, serviço de portaria funciona das 7h às 22h. 
Avaliação R$ 300.000,00. Leilão em 23 de agosto.

Loja no Centro de Niterói

Silas Barbosa (ssl1.visar.com.br/silasleiloeiro.lel.br) está 
anunciando leilão de loja no Centro de Niterói. Imóvel 
constituído de amplo salão, piso cerâmico, na parte dos 
fundos, escritório, copa cozinha, 2 banheiros, piso cerâmico. 
Porta de entrada fechada com vidro temperado e 2 portas 
de aço. Sobreloja com amplo salão, escritório, 4 banheiros, 
piso cerâmico, frente com fechamento em vidro temperado. 
Avaliação: R$ 3.705.500,00. Leilão em andamento.

Promoção de  
apartamento na Tijuca

Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) promove lei-
lão do apartamento 205, Bloco A, na rua Barão de Mesquita, 
280, na Tijuca. O edifício possui 12 andares, 8 apartamentos 
por andar, play, salão de festas, 3 elevadores (2 sociais e 1 de 
serviço), portaria 24 horas. Construção do ano de 1998. O 
apartamento tem área edificada de 87m², com 3 quartos, 1 
suíte, banheiro social, cozinha e dependências de empregada. 
Avaliação: R$ 575.000,00. Leilão em 12 de agosto.

Transações de carros usados batem 
recorde no acumulado do ano
Com a escassez de 

veículos novos, 
provocada pela di-

ficuldade na obtenção de 
peças e componentes pe-
la indústria, o mercado de 
usados tem crescido em 
ritmo forte e registrou, em 
2021, o melhor mês de ju-
lho e o melhor resultado 
nas transações de usados 
nos sete primeiros meses 
do ano, desde o início da 
série histórica da Federação 
Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores (Fe-
nabrave), em 2003.

Isso porque, em julho, as 
transações tiveram alta de 
6,55% sobre junho, totali-
zando 1.425.219 unidades. 
O acumulado no ano, por 

sua vez, atingiu, aproximada-
mente, 8,8 milhões de unida-
des – crescimento de 55,78% 
sobre o mesmo período de 
2020. Em relação a julho de 
2020, a alta foi de 25,04%.

Enquanto os emplaca-
mentos de automóveis e 
comerciais leves cresce-
ram pouco mais de 20%, 
no acumulado de janeiro a 
julho, em relação aos sete 
primeiros meses de 2020, 
as transações de usados, 
destes segmentos, tiveram 
alta de 55,77% no mesmo 
período, sendo que os au-
tomóveis e comerciais leves 
com 1 a 3 anos de fabrica-
ção representaram 12,3% 
das transações em julho e 
11,02% no acumulado do 

ano. Destaque, também, 
para o segmento de cami-
nhões, que acumula alta de 
58% no acumulado de ja-
neiro a julho sobre o mes-
mo período de 2020.

Já segundo o relatório 
divulgado pela Federação 
Nacional das Associações 
de Revendedores de Veícu-
los Automotores (Fenauto), 
entidade que representa o 
setor de lojistas de veícu-
los multimarcas por todo 
o Brasil, julho teve um re-
sultado positivo de 6,5% 
em relação a junho, sendo 
comercializados 1.424.130 
veículos contra 1.336.964 
em junho.

O relatório aponta, tam-
bém, outros resultados que 

comprovam a continuidade 
do crescimento de vendas, 
como a comparação de ju-
lho deste ano com o mesmo 
mês de 2020, apontando 
um aumento de vendas de 
24,5%.

Outro dado comemora-
do pela Fenauto é o de ven-
das acumuladas em 2021. 
Comparando-se as vendas 
nos sete meses deste ano, 
com o mesmo período de 
2020, a evolução ficou po-
sitiva em 54,7%.

A entidade considera to-
dos esses resultados muito 
bons já que o país ainda es-
tá enfrentando a pandemia, 
mas já sentindo os efeitos 
da vacinação em massa que 
vem ocorrendo.

Nível da Selic já pressiona custos das empresas

A presidente da Fe-
deração Nacional 
de Instalação e 

Manutenção de Infraestru-
tura de Redes de Teleco-
municação e de Informáti-
ca (Feninfra), Vivien Mello 
Suruagy, manifesta preo-
cupação com as sucessivas 
elevações da Selic. Embora 
o Boletim Focus do Banco 
Central de 2 de agosto te-
nha sinalizado aumento da 
pressão inflacionária pela 
17ª semana consecutiva, a 
dirigente pondera que há 
limites para que os juros 
funcionem como mecanis-
mo para contê-la e, a partir 
de determinado patamar, 
pode até retroalimentá-la, 
ao aumentar os custos das 
empresas.

A presidente da Feninfra 
argumenta que os setores 
produtivos brasileiros já 
vêm arcando com exces-
sivos ônus, agravados pela 
pandemia. “Por isso, defen-
demos uma redução de im-
postos através da reforma 
tributária e adoção de par-

celamento, em até 60 vezes, 
das dívidas resultantes de 
sentenças da Justiça do Tra-
balho”, enfatiza, afirmando: 
“É prioritário reduzir o cus-
to Brasil, que vai minando 
nossa competitividade e di-
ficulta a retomada do cres-
cimento neste momento 
em que ainda enfrentamos 
as dificuldades da pande-
mia”.

A Feninfra representa 
um setor que abrange mais 
de 137 mil empresas, em-
pregadoras de 2,2 milhões 
de trabalhadores. “Para to-
do esse contingente, assim 
como toda a economia, a 
crise da Covid-19 exige ges-
tão ponderada da política 
econômica. Os juros não 
são a única ferramenta de 
controle inflacionário. Tam-
bém é fundamental garantir 
um ambiente de negócios 
estimulante à produção e à 
prestação de serviços, cuja 
oferta alinhada à demanda é 
um fator poderoso de con-
tenção inflacionária”, res-
salta Vivien Suruagy.

A pandemia aumentou 
a demanda por serviços de 
internet e TI, com milhões 
de pessoas trabalhando em 
home office e crescimen-
to de compras, eventos e 
transações online, além das 
aulas remotas adotadas em 
todos os níveis do ensino 
público e privado. Cresce-
ram os serviços, mas tam-
bém a inadimplência, crian-

do-se um descompasso no 
custeio e fluxo de caixa de 
diversas empresas do setor, 
que enfrentam dificuldades 
para fazer frente a custos 
atrelados aos encargos, dívi-
das trabalhistas e juros ele-
vados. “Acrescentar aumen-
to de juros a essa equação 
é um complicador preocu-
pante”, conclui a presidente 
da Feninfra.

Vivien Mello Suruagy



5Monitor Mercantil l Quinta-feira, 5 de agosto de 2021 Financeiro

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
41ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 307,309,311 - B CASTELO
Tel. : (21) 3133-2655 - E-mail: cap41vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE
E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS

DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO,
MOVIDA POR BANCO BRADESCO

EM FACE DE ALEXANDRA RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO -
PROCESSO Nº 0123266-80.2004.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) CAMILLA PRADO – Juiz(a) de Direito da Vara aci-
ma, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, e es-
pecialmente ao(s) condôminos(es) supramencionado(s) - ALE-
XANDRA RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO - que será realizado o
público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA
LACERDA, NAS  MODALIDADES PRESENCIAL E  ELETRÔNICO/
ONLINE: O Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leilo-
eiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encer-
rado no dia 24/08/2021 às 14:30h e, não havendo licitantes, se
iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou supe-
rior a 50% da avaliação, que será encerrado no dia 31/08/2021
às 14:30h. O Leilão presencial será realizado e encerrado si-
multaneamente na(s) data(s) e horário(s) supramencionado(s),
no seguinte local: Auditório do Sindicato dos Leiloeiros, situa-
do na Avenida Erasmo Braga, nº 227, Sala 1008 - Castelo -
20020-000. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme laudo de ava-
liação às fls. 260e) Apartamento 203, bloco II do Edifício situado
na Rua Embaixador Ramon Carcano, n° 147, com direito a uma
vaga na garagem, na Freguesia do Engenho Velho, Tijuca, Rio
De Janeiro/RJ - 77m². Inscrito no 11º Registro Geral de Imóveis
sob o nº 84.139 e na Prefeitura sob o Nº 1964698-3. JUSTIFICA-
TIVA: (...) Assim, levando-se em conta a sua localização, dimen-
sões, área construída, características, idade, conforme descri-
ção acima, atribuo ao bem acima descrito o valor de R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), ao qual corresponde a
presente avaliação. E para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo,
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (ALEXANDRA RIBEI-
RO DO ESPÍRITO SANTO) intimado(s) da hasta pública se não
for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do
art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE EN-
CONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDI-
CATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILO-
EIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de
Janeiro, em 25 de junho de 2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da
Serventia, subscrevo __. (ass.) CAMILLA PRADO – Juiz de Direito.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
(S/A fechada, em Recuperação Judicial)

CNPJ Nº 02.735.385/0001-60 NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Segunda Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na 
qualidade de representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 
2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da 
espécie com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distri-
buição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, 
“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, 
para a Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), nos termos do Art. 124, §1º, in-
ciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em vigor (“Lei das S/A”), e da 
Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Con-
cessionária de Transporte Ferroviário S.A.”  celebrado em 27/11/14, conforme aditado 
(“Escritura de Emissão”) e da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/20, a ser 
realizada de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Cisco 
Webex, em 2ª convocação, no dia 31/08/21, às 14h, sendo o acesso disponibiliza-
do individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste 
edital, com voto proferido exclusivamente através da participação em AGD através do 
acesso indicado, a fim de deliberar na Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) 
Declarar o Vencimento antecipado da Emissão, em decorrência do Evento de Inadim-
plemento ensejado pelo pedido de Recuperação Judicial da Emissora, em 07/06/21, 
que tramita nos autos de nº 0125467-49.2021.8.19.0001, perante a 2ª Vara Empresarial 
da Comarca do Rio de Janeiro- RJ (“Pedido de RJ” e “RJ”), conforme disposto nas 
cláusulas 6.1.1 caput e item (iii) e 6.2.1 e seguintes da Escritura de Emissão; (ii) Apro-
var a contratação de assessor legal, conforme propostas, que serão disponibilizadas 
aos Debenturistas mediante pedido por e-mail ao contecioso@pentagonotrustee.
com.br e envio dos documentos comprobatórios de sua titularidade, para a defesa 
dos interesses dos Debenturistas no âmbito da RJ e de qualquer processo judicial 
ou extra judicial envolvendo a execução do crédito decorrente da Emissão no âmbito 
da RJ, e/ou excussão de todas as Garantias da Emissão (“Excussão das Garantias 
da Emissão”) caso vencida antecipadamente (“Assessor Legal da RJ”), ressalva-
do o processo de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro – RJ (“Processo Supervia”), 
assim como os seus demais processos conexos e/ou incidentais decorrentes, que já 
possuem assessor legal contratado conforme AGD de 03/11/20; (iii) Ratificar todos os 
atos praticados pelo Agente Fiduciário (os quais serão disponibilizados aos Deben-
turistas mediante pedido por e-mail ao contecioso@pentagonotrustee.com.br e 
envio dos documentos comprobatórios de sua titularidade), em defesa dos interesses 
dos Debenturistas, no âmbito da RJ e do Processo Supervia, até a data desta  AGD, 
seja em primeira ou segunda convocação, assim como suas possíveis reaberturas; 
(iv) Aprovar, caso seja aplicável na data de deliberação desta AGD, possível Excussão 
das Garantias da Emissão, assim como as medidas a serem tomadas para Excus-
são das Garantias da Emissão, caso aprovada, as quais deverão ser enviadas pelo 
Assessor Legal da RJ, após sua contratação, ao Agente Fiduciário, que enviará para 
conhecimento dos Debenturistas, mediante pedido por e-mail ao contecioso@pen-
tagonotrustee.com.br e envio dos documentos comprobatórios de sua titularidade; 
e (v) Autorizar o Agente Fiduciário, para em conjunto com a Emissora, adotar todas as 
providências e praticar todos os atos necessários para o cumprimento integral das de-
liberações referentes aos itens da Ordem do Dia. Em razão da situação de calamidade 
pública, visando a segurança de todos, em linha com a IN DREI nº 79, de 14/04/20 
e Instrução CVM Nº 625 de 14/05/20, naquilo que aplicável a AGD será realizada 
exclusivamente por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso 
será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por correio 
eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos de 
representação até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima, serão 
aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física – có-
pia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; 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 Debenturistas; e b) demais participantes – cópia 
digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado 
de documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e 
cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso re-
presentado 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 Debenturista. RJ, 04/08/21. Pentágono S.A. DTVM

VITOL DO BRASIL LTDA. 
CNPJ 04.490.450/0001-60 – NIRE 3320766690-1 

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS. Data, Hora e Local: em 29/06/2021, às 
9h:00, na sede social da Vitol do Brasil Ltda. (“Sociedade”), na Av. José Silva 
de Azevedo Neto, 200, Bl. 02, Sl. 106-A, RJ/RJ, CEP 22.775-056. Convo-
cação e Presença: Dispensada a convocação, conforme previsto na Cláu-
sula 9ª, parágrafo primeiro, do Contrato Social da Sociedade, por estarem 
presentes as Sócias abaixo assinadas representando a totalidade do capital 
social, as quais declaram, ainda, ter sido atendido o disposto no § 1º do art. 
1.078 do Código Civil: 1. VITOL B.V., uma companhia organizada e em fun-
cionamento de acordo com as leis da Holanda, com sede em K.P van der 
Mandelelaan 130, 3062 MB, na Cidade de Roterdã, Holanda, CNPJ/MF nº 
05.715.695/0001-01, neste ato representada por seu procurador, Luis Antonio 
Barros Siqueira, brasileiro, convivente sob o regime de união estável, conta-
dor, portador do RG 06357168-1 Detran/RJ e CPF/MF nº 812.078.837-00, com 
endereço profissional na Av. José Silva de Azevedo Neto, nº 200, Bl. 02, Sl. 
106-A, RJ/RJ, CEP 22.775-056, conforme procuração registrada perante a 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o nº 4022297, 
em sessão de 26/02/2021; e 2. MARTANK B.V., uma companhia organizada 
e em funcionamento de acordo com as leis da Holanda, com sede em K.P 
van der Mandelelaan 130, 3062 MB, na Cidade de Roterdã, Holanda, CNPJ/
MF nº 05.715.696/0001-56, neste ato representada por seu procurador, Luis 
Antonio Barros Siqueira, acima qualificado, conforme procuração registrada 
perante a JUCERJA sob o nº 4021600, em sessão de 25 de fevereiro de 2021. 
Composição da Mesa: Luis Antonio Barros Siqueira, brasileiro, convivente 
sob o regime de união estável, contador, portador do RG 06357168-1 Detran/
RJ e CPF/MF nº 812.078.837-00, com endereço profissional na Av. José Silva 
de Azevedo Neto, nº 200, Bl. 02, Sl. 106-A, RJ/RJ, CEP 22.775-056, como 
Presidente, e Fábio Basile Queiroz Mandaleri, brasileiro, casado, advogado, 
portador do RG 09808711- 7 Detran/RJ e CPF/MF nº 035.457.307-19, com en-
dereço profissional na Av. José Silva de Azevedo Neto, nº 200, Bl. 02, Sl. 106-
A, RJ/RJ, CEP 22.775-056, como Secretário. Ordem do Dia: Ata de Reunião 
de Sócias da Vitol do Brasil Ltda. exame, deliberação e aprovação da redução 
parcial das quotas do capital social investido na “Sociedade” pela sócia Vitol 
B.V., acima qualificada, correspondentes ao valor de R$ 2.700.000,00 a serem 
convertidos em US$ (dólares americanos) com base na taxa a ser contratada 
conforme contrato de câmbio que servirá à finalidade de repatriação do referi-
do montante para a sócia Vitol BV. Deliberações: As sócias resolveram reduzir 
o capital social da Sociedade, por ser considerado excessivo, no montante 
de R$ 2.700.000,00, passando o capital social de R$ 15.838.792,39, para R$ 
13.138.792,39, mediante o cancelamento de 270.000.000 de quotas detidas 
pela sócia VITOL B.V., com valor nominal de R$ 0,01 cada uma, e restituição 
à sócia VITOL B.V. do valor de redução, a ser transferido em US$ (dólares 
americanos). A redução do capital social deliberada acima somente se tornará 
efetiva após o prazo de 90 (noventa) dias para oposição de credores, contados 
da data da publicação do extrato da presente ata, de acordo com o art. 1.084, 
parágrafo 1º do Código Civil. Transcorrido o referido prazo, as sócias deverão 
providenciar a correspondente Alteração do Contrato Social da Sociedade, re-
fletindo todas as deliberações e condições estabelecidas neste ato, instrumen-
to este que, juntamente com a presente ata, serão levados a registro perante 
a Junta Comercial do Estado de Rio de Janeiro. Em decorrência da redução 
de capital ora deliberada, a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade pas-
sará a vigorar com a seguinte nova redação: “Cláusula 5ª O capital social é de 
R$ 13.138.792,39, dividido em 1.313.879.239 quotas, no valor nominal de R$ 
0,01 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do 
país. VITOL B.V. retro qualificada possui 1.313.878.871 quotas, totalizando R$ 
13.138.788,71. MARTANK B.V. retro qualificada possui 368 quotas, totalizando 
R$ 3,68. Parágrafo Primeiro: As quotistas terão direito de preferência, na pro-
porção das quotas possuídas, para subscrever futuros aumentos de capital. 
Integralização de capital em bens móveis ou imóveis dependerá da aprovação 
de sócias representando 75% do capital social. Parágrafo Segundo: A cada 
quota corresponderá um voto nas Deliberações das Reuniões de Sócias, po-
dendo o voto ser exercido por carta ou fax endereçado à sede da sociedade. 
Parágrafo Terceiro: As quotas são indivisíveis perante a sociedade. A respon-
sabilidade de cada sócia quotista é restrita ao valor de suas quotas, mas Ata 
de Reunião de Sócias da Vitol do Brasil Ltda. todas as sócias respondem soli-
dariamente pela integralização do Capital Social, conforme o art. 1052 do Có-
digo Civil.” Encerramento e Aprovação: terminados os trabalhos, lavrou-se a 
presente Ata que, após lida e conferida, foi aprovada e assinada pelas Sócias. 
Rio de Janeiro, 29/06/2021. Luis Antonio Barros Siqueira Presidente Fabio Ba-
sile Queiroz Mandaleri Secretário VITOL B.V. pp. Luis Antonio Barros Siqueira 
MARTANK B.V. pp. Luis Antonio Barros Siqueira.

ÁGUAS DE NITERÓI S.A.
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 10h 
do dia 26/03/2021, na sede social, na R. Marquês do Paraná nº 110, Centro, 
Niterói/RJ. 2. Convocação e Publicação: Editais de convocação publicados 
no DOERJ, nos dias 16, 17 e 18/03/2021 nas páginas 09, 32 e 43 res-
pectivamente e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 16, 17 e 18/03/2021 
nas páginas 03, 04 e 06 respectivamente. 3. Mesa: Presidente: Felipe Pi-
mentel Turon; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem do Dia 
e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as 
seguintes deliberações pelo acionista presente representando 95% do ca-
pital social votante: 4.1. Aprovar a alteração de endereço da Loja Comercial 
(Atendimento ao Público) do Centro de Niterói, passando a ser na R. Coro-
nel Gomes Machado nº 118, Loja 101, Centro, Niterói/RJ, CEP: 24020-065. 
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se 
refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º 
da Lei das S/A, a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Felipe 
Pimentel Turon, Presidente; Leonardo das Chagas Righetto, Secretário. Sa-
neamento Ambiental Águas do Brasil S/A, Acionista presente. Confere com 
o original lavrado em livro próprio. Niterói, 26/03/2021. Felipe Pimentel Tu-
ron - Presidente; Leonardo das Chagas Righetto - Secretário. Jucerja nº 
4070370 e data de 19/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S.A.
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 09 de 
abril de 2021. 1. Hora, Data e Local: Às 16:00h do dia 09/04/2021, na sede 
social da Companhia, na Rodovia Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, 
Araruama, RJ. 2. Convocação e Publicação: Editais de convocação publi-
cados no DORJ, nos dias 24, 25 e 26/03/2021 nas págs 47, 124, 68, res-
pectivamente e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 24, 25 e 26/03/2021 
nas págs 03, 03, 03. 3. Mesa: Presidente: Carlos Alberto Vieira Gontijo; Se-
cretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem do Dia e Deliberações: 
Observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes delibe-
rações, pelos acionistas presentes representando 92,42% do capital social 
votante: 4.1. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos 
administradores, as demonstrações financeiras e o Relatório dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, 
publicados em 23/03/2021, no DORJ, nas págs 79/80/81 e no jornal Diário 
do Acionista às páginas 10/11/12, documentos estes disponíveis em mesa 
e que eram do conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece 
o art. 133, § 3º, da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar o lucro líquido apurado no 
exercício findo em 31/12/2020, no montante de R$ 23.817.474,06, que serão 
destinados da seguinte forma: (i) R$ 1.190.873,70 para reserva legal; (ii) R$ 
848.497,51 para reserva de investimentos; (iii) R$ 16.121.452,76 para reser-
va de retenção de lucros da Companhia, com vistas a garantir recursos para 
financiamento de expansão de negócios e atendimento das suas obrigações 
contratuais; e (iv) R$ 5.656.650,09 para distribuição de dividendos aos acio-
nistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social, na 
medida das disponibilidades de caixa da Companhia. 4.3. Aprovar, depois 
de examinado e discutido, o orçamento econômico e financeiro, incluindo 
investimentos de capital e orçamento de despesas do exercício de 2021. 
4.4. Reeleger os Diretores Carlos Alberto Vieira Gontijo, brasileiro, casa-
do, economista, portador da C.I. nº 21730-1, emitida pelo CRE e inscrito no 
CPF sob o nº 745.912.077-49, com endereço comercial na Rodovia Amaral 
Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama, RJ e Leonardo Das Chagas 
Righetto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da C.I. nº 1995100048, 
emitida pelo CREA/RJ e inscrito no CPF sob o nº 037.642.547-42, com ende-
reço comercial na Rua Marquês do Paraná nº 110, parte, Centro, Niterói, RJ, 
com mandato de 02 anos ou até a data da AGO que for realizada no ano de 
2023, os quais declararam que não estão incursos em crime ou outra hipóte-
se prevista em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, desde logo 
tomando posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura do Termo 
de Posse lavrado em livro próprio. 4.5. Fixar a remuneração anual global dos 
Diretores em até R$ 30.000,00. 4.6. Aprovar e ratificar, em razão do artigo 10, 
§ 1º, “g”, do Estatuto Social da Companhia, a celebração do Contrato de Pres-
tação de Serviços nº 649456/2021 celebrado em 18/01/2021 com a Ernst 
Young Auditores Independentes S/S. (CNPJ nº 61.366.936/0002-06), com 
prazo superior a 12 meses. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos 
termos do art. 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assina-
da. 6. Assinaturas: Carlos Alberto Vieira Gontijo, Presidente; Leonardo das 
Chagas Righetto, Secretário. Mario Vieira Lopes e José Carlos de Almeida 
Martins, Representantes do Auditor Independente. Saneamento Ambiental 
Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Leonardo das Chagas 
Righetto), Acionista presente. Confere com o original lavrado em livro próprio. 
Araruama, 09/04/2021. Carlos Alberto Vieira Gontijo - Presidente; Leonar-
do das Chagas Righetto - Secretário. Arquivado na Jucerja nº 4084562 em 
15/06/2021. Bernardo Feijó S. Berwanger - Secretário Geral.

ÁGUAS DO IMPERADOR S.A.
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 13 de 
abril de 2021. 1. Hora, Data e Local: Às 08:00h do dia 13/04/2021, na sede 
social da Companhia, na Rua Dr. Sá Earp nº 84, Morin, Petrópolis, RJ. 2. 
Convocação e Publicação: Editais de convocação publicados no DOERJ, 
nos dias 24, 25 e 26/03/2021 nas págs 46, 124, 68, respectivamente e no 
Jornal Monitor Mercantil, nos dias 24, 25 e 26/03/2021 nas págs 03, 03, 
06, respectivamente. 3. Mesa: Presidente: Marcio Salles Gomes; Secretário: 
Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem do Dia e Deliberações: 
Observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes 
deliberações pelos acionistas presentes representando 95% do capital social 
votante: 4.1. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos 
administradores, as demonstrações financeiras e o Relatório dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, 
documentos estes publicados em 30/03/2021, no DORJ, nas págs 77/78/79 
e no Jornal Diário do Acionista, nas págs 08/09/10, documentos estes 
disponíveis em mesa e que eram do conhecimento prévio dos acionistas, 
conforme estabelece o art. 133, § 3º, da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar o 
lucro líquido apurado no exercício findo em 31/12/2020, no montante de R$ 
30.308.097,81, que serão destinados da seguinte forma: (i) R$ 1.515.404,89 
para reserva legal; (ii) 1.079.725,98 para reserva de investimento; (iii) R$ 
20.514.793,72  para reserva de retenção de lucros da Companhia, com 
vistas a garantir recursos para financiamentos de expansão de negócios e 
atendimento das suas obrigações contratuais; e (iv) R$ 7.198.173,22 para 
distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção de suas respectivas 
participações no capital social, na medida das disponibilidades de caixa da 
Cia. 4.3. Aprovar, depois de examinado e discutido, o orçamento econômico 
e financeiro, incluindo investimentos de capital e orçamento de despesas 
do exercício de 2021. 4.4. Aprovar e ratificar a transferência, no valor de 
R$ 7.200.000,00, da conta de “reserva de retenção de lucros” para a conta 
de “dividendos a distribuir”, ocorrida em 29/12/2020. 4.5. Reeleger os 
Diretores Marcio Salles Gomes, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da C.I. nº 09422791-5, emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 
023.948.017-19, residente e domiciliado na Rua Adão Hoeltz nº 115, São 
Sebastião, Petrópolis, RJ e Leonardo das Chagas Righetto, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da C.I. nº 1995100048, emitida pelo CREA/
RJ e inscrito no CPF sob o nº 037.642.547-42, com endereço comercial na 
Rua Marques do Paraná nº 110, parte, Centro, Niterói, RJ, com mandato de 
02 anos ou até a data da AGO que for realizada no ano de 2023, os quais 
declararam que não estão incursos em crime ou outra hipótese prevista em 
lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, desde logo tomando 
posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura do Termo de Posse 
lavrado em livro próprio. 4.6. Fixar a remuneração anual global dos Diretores 
em até R$ 30.000,00. 4.7. Aprovar e ratificar, em razão do artigo 10, § 1º, “g”, 
do Estatuto Social da Companhia, a celebração do Contrato de Prestação 
de Serviços nº 649456/2021 celebrado em 18/01/2021 com a Ernst Young 
Auditores Independentes S/S. (CNPJ nº 61.366.936/0002-06), com prazo 
superior a 12 (doze) meses. 4.8. Aprovar a alteração de endereço da filial 
de Itaipava, para fazer constar o número da loja, sendo o correto: Estrada 
União e Industria n° 10126, loja 16, Itaipava, Petrópolis, RJ, CEP: 25730-745. 
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se 
refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º 
da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Marcio 
Salles Gomes, Presidente; Leonardo das Chagas Righetto, Secretário; Mario 
Vieira Lopes e José Carlos de Almeida Martins, Representantes do Auditor 
Independente. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio 
Bechara Abduche e Leonardo das Chagas Righetto), Acionista presente. 
Confere com o original lavrado em livro próprio. Petrópolis, 13/04/2021. 
Marcio Salles Gomes - Presidente; Leonardo das Chagas Righetto - 
Secretário. Jucerja nº 4092024 em 25/06/2021. Bernardo F. S. Berwanger 
– Secretário Geral.

URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.
CNPJ/ME 32.704.431/0001-25 - NIRE 33.3.0033719-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 16 de Julho de 2021

1. Data, Horário e Local: No dia 16 de julho de 2021, às 10:00 horas, na 
sede da Urca Comercializadora de Gás Natural S.A. (“Companhia”), na Av. 
das Américas, nº 700, bl. 05, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 22.640-100. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, de acordo com o disposto no art. 124, §4º, da 
Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Marcel Fassheber Jorand. Secretário: 
Alex Leite do Nascimento. 4. Ordem do Dia e Deliberações: A totalidade 
dos acionistas da Companhia delibera, por unanimidade: 4.1. Autorizar a 
lavratura da presente ata na forma de sumário, de acordo com o previsto no 
art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar aumento do capital social da 
Companhia no valor de R$8.043.900,00 (oito milhões, quarenta e três mil e 
novecentos reais), mediante a emissão de 8.043.900 (oito milhões, 
quarenta e três mil, novecentas) novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, pela Companhia, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um 
real) por ação, fixado por esta Assembleia Geral, de acordo com o art. 170, 
§1º, I e II, da Lei nº 6.404/76, passando o capital social da Companhia dos 
atuais R$ 2.020.000,00 (dois milhões e vinte mil reais) para R$ 10.063.900,00 
(dez milhões, sessenta e três mil, novecentos reais). 4.3. Das novas ações 
ora emitidas: (i) 4.021.950 (quatro milhões, vinte e uma mil, novecentas e 
cinquenta) ações são totalmente subscritas, nesta data, pela acionista 
BYK Participações S.A., CNPJ nº 24.713.697/0001-06, conforme boletim 
de subscrição que constitui o Anexo I desta ata; e (ii) 4.021.950 (quatro 
milhões, vinte e uma mil, novecentas e cinquenta) ações são totalmente 
subscritas, nesta data, pela acionista Urca Gás Participações Ltda., 
CNPJ nº 41.100.477/0001-26, conforme boletim de subscrição que constitui 
o Anexo II desta ata. 4.4. Em decorrência das deliberações acima, aprovar 
a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que 
passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da 
Companhia totalmente subscrito e integralizado, é de R$10.063.900,00 
(dez milhões, sessenta e três mil, novecentos reais), dividido em 12.043.900 
(doze milhões, quarenta e três mil, novecentas) ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal”. 4.5. A totalidade dos acionistas aprova e 
consente com a subscrição realizada nos termos e proporções previstos 
acima. 5. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se 
refere esta Assembleia, em forma de sumário, nos termos do artigo 130 
§1º, da Lei nº 6.404/76, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas. 
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2021. Mesa: Marcel Fassheber Jorand - 
Presidente; Alex Leite do Nascimento - Secretário. Acionistas: Byk 
Participações, Urca Gás Participações Ltda. JUCERJA - Certifico o 
Arquivamento em 03/08/2021 sob o número 00004259786. Protocolo: 00-
2021/527741-4 em 02/08/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - 
Secretário Geral.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO, com o prazo de 20 (vinte) dias, extra-
ído da Ação Sumária (0133600-76.2004.8.19.0001) proposta
por Condomínio do Edifício Cidade Nova contra Marco Antônio
Ferreira Gomes.- O DR. CARLOS SÉRGIO DOS SANTOS SA-
RAIVA, Juiz de Direito, FAZ SABER a todos que o presente
edital INTIMA o Espólio de SUZETTE DO NASCIMENTO
FIGUEIREDO, na pessoa de seu Inventariante AFONSO CEL-
SO FIGUEIREDO, e este por si, à MARGARIDA NÚBIA MATOS
FIGUEIREDO, Espólio de RENATO LUIZ FIGUEIREDO, na pes-
soa de seus representantes legais SONIA PEREIRA
FIGUEIREDO, RENATA PEREIRA FIGUEIREDO e RODRIGO
PEREIRA FIGUEIREDO, e estes por si, para ciência das datas
de 01.09.2021 e 09.09.2021, às 12:15 horas, através do site
de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, do Leiloeiro
Público RODRIGO LOPES PORTELLA, para a venda em 1º., e
2º. Leilão Online, respectivamente, dos direitos aquisitivos do
Apartamento 301, do edifício situado na Rua Amoroso Lima,
nº 100, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, penhorado no
supramencionado autos.- RJ, 27/07/2021.- Eu, Luiz Antônio
de Andrade Soares, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subs-
crevo. (as.) Carlos Sérgio dos Santos Saraiva - Juiz de Direito.

Governo português pretende ficar  
com 100% do controle da TAP

O governo portu-
guês será o úni-
co acionista da 

companhia aérea TAP, de-
pois de uma operação para 
resolver os prejuízos, que 
deverá acontecer ainda este 
ano e que envolverá os acio-
nistas privados. Na edição 
desta quarta-feira do jornal 
Público, é indicado que o 
plano implica ainda a apli-
cação total de 2.726 milhões 
de euros de dinheiro públi-

co no capital da companhia. 
Atualmente, o governo tem 
50% do controle da trans-
portadora.

O jornal indica que esta é 
a informação que consta de 
um documento da Comis-
são Europeia, datado de 16 
de julho e agora divulgado 
no âmbito da consulta pú-
blica. O Governo terá notifi-
cado Bruxelas, em 10 de ju-
nho, de que pretendia aplicar 
3.200 milhões de euros na 

TAP, um montante que tem 
em conta os 1.200 milhões 
já emprestados em 2020.

De acordo com a CE, a 
concretização do valor foi 
acompanhada de uma versão 
atualizada do plano de rees-
truturação, entregue em 10 
de dezembro de 2020. Des-
ses 3.200 milhões de euros, 
2.726 milhões seriam apli-
cados através de medidas de 
capital ou quase capital, entre 
este ano e o ano que vem.

Receita líquida do Alibaba  
fica abaixo do esperado

O gigante chinês 
de comércio ele-
trônico Alibaba 

anunciou que sua receita 
aumentou 34% ano a ano 
no primeiro trimestre, pa-
ra 205,74 bilhões de iuanes 
(US$ 31,87 bilhões). A re-
ceita líquida atribuível aos 
acionistas ordinários para o 
trimestre de junho caiu cerca 
de 5% em termos anuais para 
45,14 bilhões de iuanes.

Segundo a agência Xi-

nhua, o Alibaba Group é 
um grupo de empresas de 
propriedade privada, com 
sede em Hangzhou, China, 
cujos negócios são basea-
dos em e-commerce, pela 
Internet, e incluem sites de 
business-to-business, ven-
das no varejo e pagamentos 
online, um motor de busca 
para compras e serviços de 
computação na nuvem.

No trimestre, cerca de 
66% da receita total do Ali-

baba veio dos negócios do 
comércio no varejo na Chi-
na. O ecossistema do Aliba-
ba teve aproximadamente 
1,18 bilhão de consumido-
res ativos anuais para os do-
ze meses terminados em 
30 de junho, um aumento 
de 45 milhões ante os doze 
meses terminados em 31 
de março. O número inclui 
912 milhões de consumido-
res na China e 265 milhões 
no exterior.
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Três perguntas: o mercado de vistorias veiculares

Demonstrações dos fluxos de caixa dos Exercícios findos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração do Resultado dos Exercícios findos em 31 de Dezembro 
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o  

lucro/(prejuízo) por ação)

Demonstração dos Resultados Abrangentes findos em 31 de Dezembro 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido findos em  
31 de Dezembro (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Contexto operacional: A Ferrara Empreendimentos e Participações S.A. 
(“Companhia”) foi constituída em 26 de abril de 2013 tendo como objeto a 
participação em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras, como acio-
nista ou quotista.

ATIVO 2020 2019
CIRCULANTE
 Caixa e equivalentes de caixa 1.666 191
 Impostos a recuperar 46 3
TOTAL DO CIRCULANTE 1.712 194
NÃO CIRCULANTE
Impostos a recuperar - 130
Operações descontinuadas - 82.036
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE - 82.166
TOTAL DO ATIVO 1.712 82.360
PASSIVO 
CIRCULANTE
 Impostos e Contribuições a recolher 28 -
 Dividendos a pagar 58 -
TOTAL DO CIRCULANTE 86 -
NÃO CIRCULANTE
 Operações descontinuadas - 70.689
 Partes Relacionadas 15 15
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 15 70.704
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Capital Social 1.263 23.923
 Capital Social a Integralizar - (359)
 Reserva legal 6 -
 Reserva de lucros 59 -
 Prejuízos acumulados - (11.908)
 Reserva de capital 283 -

1.611 11.656
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.712 82.360

2020 2019
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas (117) (171)
Prejuízo operacional (117) (171)
 Receitas financeiras 25 23
 Despesas financeiras (1) (1)
Resultado financeiro líquido 24 22
Resultado antes da tributação (93) (149)
Corrente
 Imposto de renda (16) -
 Contribuição social (9) -

(25) -
Prejuízo antes das operações descontinuadas (118) (149)
Operações descontinuadas
Lucro das operações descontinuadas 245 -
Reversão de impairment 11.904 -
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 12.301 (149)
Lucro/(prejuízo) básico por ação – em reais 0,32095 (0,003975)

2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 12.031 (149)
Resultado abrangente do exercício 12.031 (149)
Total do resultado abrangente do exercício atribuído 
aos acionistas da Companhia
Das operações continuadas (118) (149)
Das operações descontinuadas 12.149 -

12.031 (149)

Capital 
social 
Subs-

crito

Capital 
a inte-

gralizar

Re-
ser-

va 
legal

Re-
ser-

va de 
lu-

cros

Re-
ser-

va 
ca-

pital

Pre-
juízos 

acumu-
lados Total

Saldos em 01/01/2019 23.923 (359) - - - (11.759) 11.805
Prejuízo do exercício - - - - - (149) (149)
Saldos em 31/12/2019 23.923 (359) - - - (11.908) 11.656
Redução do capital (22.660) 359 - - 283 - (22.018)
Lucro líquido do exercício - - - - 12.031 12.031
Destinação do resultado:
 Reserva legal - - 7 - - (7) -
 Reserva de retenção de 
lucros - - - 58 - (58) -
 Dividendos propostos - - - - - (58) (58)
Saldos em 31/12/2020 1.263 - 7 58 283 - 1.611

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 12.031 (149)
Ajustes ao resultado do exercício:
Reversão de redução do valor recuperável de ativos (11.904) -
Resultado ajustado do exercício 127 (149)
Aumento (redução) do ativo
. Operações descontinuadas 93.940 -
. Outros créditos (43) 1
. Impostos a recuperar 130 (8)
Aumento (redução) do passivo
. Operações descontinuadas (70.689) -
. Impostos e contribuições a recolher 28 (1)
Recursos gerados (utilizados nas)pelas atividades 
operacionais 23.493 (157)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Redução de capital social (22.018) -
Recursos utilizados nas atividades de financiamento (22.018) -
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 1.475 (157)
Variação do caixa e equivalentes de caixa
 . No início do exercício 191 348
 . No final do exercício 1.666 191

1.475 (157)

 A DIRETORIA. Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-
0. Luciana dos Santos Uchoa – Contadora – CRC-RJ 081.003/O-8.

As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 
31/12/2020 e 2019 e o relatório de auditoria estão disponíveis aos interes-

sados na sede de companhia.

Ferrara Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: 18.475.650/0001-59

Por Jorge Priori

A Super Visão é uma 
rede de franquias 
que trabalha com 

vistorias veiculares, aten-
dendo a clientes finais e o 
mercado corporativo. No 
caso dos clientes finais, uma 
pessoa interessada em com-
prar um veículo pela inter-
net pode fazer uma vistoria 
na Super Visão e fechar o 
negócio logo em seguida. 
Isso também possibilita 
a compra de um veículo 
que não está na mesma 
localidade do comprador, 
como outro estado, sem 
que ele tenha visto o car-
ro pessoalmente. Para is-
so, basta o vendedor levar 
o veículo a uma das lojas 
da empresa para que ele se-
ja vistoriado.

Com relação ao mercado 
corporativo, ele é composto 
por empresas que possuem 
frotas, lojistas de carros 
usados e seminovos e con-
cessionárias. Conversamos 
com Beto Reis, sócio-dire-
tor da Super Visão, sobre 
o surgimento e amadureci-
mento da empresa, o mer-
cado de vistorias veiculares 
e seus planos de expansão.

Como surgiu e se de-
senvolveu a Super Visão?

A Super Visão surgiu 
em 2005. Naquela época, o 
serviço de vistoria já existia 
em outras praças, mas ain-
da não estava presente em 
São Paulo, capital, região 
onde iniciamos nossa ope-
ração atendendo a lojistas 
de seminovos. A vistoria 
oferecida naquele momento 
estava focada na existência 
de algum problema de iden-
tificação do veículo (pro-
cedência do chassi, motor 
e câmbio). Com o tempo, 
identificamos a necessidade 
de fazer uma análise da es-
trutura do automóvel para 
verificar, por exemplo, se 
não havia histórico de recu-
peração por colisão.

No início, tivemos muita 
resistência, já que esses pro-
fissionais tinham a cultura 
de que eles já trabalhavam 
com isso há muito tem-
po e não precisavam desse 
serviço. Com muito foco 
e estratégia para vencer os 
obstáculos, conseguimos 
conquistar duas concessio-
nárias como clientes. Como 
os resultados foram muito 
bons, os lojistas, que inicial-
mente não acreditavam no 

nosso trabalho, começaram 
a nos contratar. Como eles 
compravam veículos em to-
da a cidade de São Paulo, o 
serviço começou a ficar co-
nhecido. Em 2007, a rede já 
somava 20 lojas pela cidade.

Em 2013, o Denatran re-
gulamentou que o serviço 
de vistoria de transferência 
passaria a ser feito por meio 
eletrônico e que poderia ser 
realizado tanto pelo Detran, 
quanto por uma empre-
sa credenciada. Com isso, 
começamos a desenvolver 
outros serviços e a expandir 
a empresa para outros esta-
dos.

Atualmente, a Super Vi-
são tem mais de 160 unida-
des espalhadas em 22 esta-
dos e no Distrito Federal, 
sendo responsável por pro-
duzir mais de 80 mil laudos 
mensalmente. No portfólio 
da empresa há mais de se-
te soluções, que podem ser 
contratadas pelo mercado 
corporativo ou pelo cliente 
final, tendo como objeti-
vo garantir a segurança e a 
transparência nas negocia-
ções de compra e venda de 
automóveis.

Dentre as nossas princi-
pais soluções estão a Visto-

ria Cautelar, o Laudo para 
Transferência e a Vistoria 
Certicar, que é a mais com-
pleta do mercado. Esta vis-
toria engloba a análise de di-
versos itens como pintura e 
funilaria, o conjunto estru-
tural, o conjunto de identi-
ficação, a presença de itens 
acessórios e o histórico do 
automóvel, com o intuito 
de suprir as necessidades 
das transações que aconte-
cem pela internet.

Como está o mercado 
de vistorias automotivas 
e como ele foi afetado pe-
la pandemia? Quais são 
as suas perspectivas?

Com a crise de abasteci-
mento, o mercado de vis-
torias foi afetado, tanto na 
concessionária, que sem a 
possibilidade de ter o carro 
0km para vender fica limi-
tada a receber o carro na 
troca (momento em que 
fazemos a vistoria), quanto 
no lojista de seminovos que 
conta com as concessioná-
rias para absorver o repasse 
de carros.

Durante a pandemia, ti-
vemos que manter as lojas 
fechadas em alguns mo-
mentos, e esse foi outro 

fator que prejudicou o ne-
gócio. Como estratégia pa-
ra amenizar estes impactos, 
desenvolvemos a Visto-
ria Delivery, oferecendo o 
atendimento no local em 
que o cliente deseja. Nes-
ses últimos meses, estamos 
percebendo um aqueci-
mento do mercado. Nossa 
perspectiva é de uma volta 
gradual à normalidade do 
nosso setor.

A Super Visão quer ser 
os olhos do comprador pa-
ra que ele possa fazer um 
bom negócio sem avaliar 
presencialmente o veículo. 
O mercado está cada vez 
mais digital, e nosso objeti-
vo é trazer mais segurança 
para um processo que sem-
pre foi tido como analógi-
co: a compra de um carro. 
Com o apoio da Super Vi-
são, nossos clientes literal-
mente conseguem efetuar 
a compra de um veículo de 
qualquer lugar do país com 
total segurança.

Quais são os planos de 
expansão da Super Vi-
são?

Como esse mercado é 
relativamente novo, poucas 
empresas têm a estrutura e 

investem como a Super Vi-
são. Temos um sistema ope-
racional próprio que traz 
agilidade de informações e 
monitoramento da rede de 
franqueados do ponto de 
vista operacional, mercado-
lógico e financeiro.

Nossa meta de expansão 
é seguir ocupando as capi-
tais, pois ainda faltam Rio 
Branco, Porto Velho, Pal-
mas, Macapá e Belém, sen-
do que essa última tem ope-
ração, mas sem loja física. 
O próximo passo é dispo-
nibilizar modelos de fran-
quias mais acessíveis como 
a Store in Store e Delivery, 
para conseguir viabilizar, 
ainda mais, a implantação 
da Super Visão em cidades 
menores.

Neste momento, atende-
mos áreas que representam, 
aproximadamente, 40% dos 
veículos comercializados 
no Brasil. Mesmo com uma 
operação que já está presen-
te em mais de 110 cidades, 
temos pela frente um amplo 
mercado ainda inexplorado 
responsável pela comercia-
lização de 700 mil veículos 
por mês.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
AUTO POSTO CRISTIANE LTDA., CNPJ 42.254.086/0001-29, torna pú-
blico que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº EIS-PRO-
2021/01271, Licença Ambiental Municipal de Operação – LMO para co-
mércio varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado
na Estrada dos Bandeirantes, 4680, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ.

EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
LEILÃO JUDICIAL Somente Online 30ª VC da Comarca da
Capital/RJ - Avenida Erasmo Braga, 115, Centro/RJ Proc. nº
0486246-04.2015.8.19.0001 EXEQUENTE: CONDOMÍNIO DO
EDIFICIO ARMON EXECUTADO: CHURRASCARIA ESTRELA DO
SUL LTDA – CNPJ 42.168.989/0001-97 Encerramento 1º Leilão:
16/08/2021 - 14h30min – Lance Mínimo: R$ 760.000,00
Encerramento 2º Leilão: 23/08/2021 - 14h30min - Lance Mínimo:
R$ 380.000,00 BEM: APARTAMENTO 205 SITUADO À RUA
VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, Nº 31, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO,
RJ - MATRÍCULA 411, FICHA 01 – 03º CRI DA CAPITAL/RJ. CONSTA
ÔNUS. Leia o Edital Completo no site do leiloeiro (Art. 887, § 2º,
CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão
online. Trav. do Paço, 23, sala 1212, Centro – Rio de Janeiro/RJ
- Leandro Dias Brame - Leiloeiro Oficial - JUCERJA 130. Tel. 21-
2533-2400 – www.BRAMELEILOES.com.br
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Ocupação de leitos faz Rede  
D´Or lucrar no 2º trimestre
A Rede D´Or 

(RDOR3), maior 
rede privada de 

hospitais no Brasil, teve 
lucro líquido de R$ 477,7 
milhões entre abril a junho 
deste ano, resultado acima 
das expectativas do merca-
do. A empresa teve prejuízo 
líquido de R$ 306,6 milhões 
apurado no segundo tri-
mestre de 2020.

A receita líquida da 
companhia ficou em R$ 
5,21 bilhões no segundo 
trimestre deste ano, ante 
R$ 2,75 bilhões no mesmo 
período de 2020, uma alta 
de 89,5%. O Ebitda (lucro 
antes de impostos), foi o 
mais robusto já registrado 
pela rede em um segundo 
trimestre, com saldo de R$ 
1,2 bilhão.

O recorde foi atribuído 
ao aumento de leitos ope-
racionais, que representou 
91% dos leitos totais, ante 

uma taxa de 80% no mes-
mo período do ano passa-
do. Esse dado foi consenso 
entre os analistas.

A Rede D´Or tem 52 
hospitais e mais de 45 clí-
nicas oncológicas, estas 
alocadas no grupo Onco-
logia D’Or. A companhia 
também atua em serviços 
complementares, como 
banco de sangue, diálise e 
ambulatórios.

Confira a seguir os des-
taques dos resultados do 
segundo trimestre de 2021 
da Rede D’Or, em material 
elaborado pelos analistas 
de ações de Saúde da XP 
Investimentos, Vitor Pini e 
Matheus Soares:

“Na frente de endivida-
mento, a Rede D’Or encer-
rou o segundo trimestre de 
2021 com dívida bruta de 
R$ 22,1 bilhões, expansão 
de 3,7% ante 2020. Des-
tacamos a 6ª emissão de 

Certificados de Recebíveis 
Imobiliários (CRIs) realiza-
da em maio, no valor de R$ 
1,5 bilhão, com vencimento 
em 2036. A dívida líquida 
da companhia atingiu R$ 
7,5 bilhões ao final do tri-
mestre, expansão de 34,3% 
em relação ao 4T20, dada a 
menor posição de caixa, ex-
plicada pelos investimentos 
em expansão e aquisições 
(já esperados). As dispo-
nibilidades totalizaram R$ 
14,6 bilhões, valor suficien-
te para o cumprimento das 
obrigações financeiras até 
meados de 2028.Por fim, 
nota-se que a alavancagem 
medida pela relação Dívida 
Líquida/Ebitda manteve 
sua trajetória descendente, 
atingindo 1,7x no 2T21, 
ante 2,3x no último mês 
de dezembro, em razão da 
maior geração de Ebitda na 
janela. A companhia não 
possui covenants de alavan-

cagem nas suas emissões.”

Trajetória

A fundação da Rede 
D’Or São Luiz remonta à 
inauguração da clínica de 
diagnósticos Cardiolab, 
em Botafogo, no Rio de 
Janeiro, em 1977, pelo car-
diologista Jorge Moll Fi-
lho. Durante a década de 
1980, houve a abertura de 
novas unidades em outras 
localidades do Rio de Ja-
neiro, e, por consequência, 
a consolidação do Grupo 
Labs.

Em dezembro de 2020, 
a Rede D’Or realizou sua 
abertura de capital na B3, 
movimentando R$ 11,4 bi-
lhões, no maior IPO (da 
sigla em inglês de Oferta 
Pública de Ações) de uma 
companhia brasileira desde 
2013. A operação avaliou o 
grupo em R$ 112,5 bilhões.

Contas no sistema para fortalecer  
base financeira dos corretores

Índices de Confiança 
indicam tendência de  
alta para Grandes Riscos

Os seguros Patri-
moniais – Gran-
des Riscos mais 

do que dobraram em maio 
quando comparado ao mes-
mo mês de 2020, após dois 
meses sucessivos de queda. 
No acumulado, até maio o 
volume de R$1,5 bilhão em 
prêmios foi 12,1% maior do 
que a arrecadação observa-
da no mesmo período do 
ano passado.

Dois dos indicadores 
setoriais, que a Confedera-
ção Nacional das Segura-
doras (CNseg) acompanha 
para melhor compreender 
a dinâmica dos seguros de 
Grandes Riscos, são os de 
confiança da indústria e do 
empresário do Ibre-FGV, 
que auxiliam no monitora-
mento e na antecipação de 
tendências econômicas.

O Índice de Confiança 
da Indústria (ICI) regis-
trou em maio 105,7 pon-
tos, maior pontuação des-
de abril de 2013. O Índice 
de Confiança Empresarial 
(ICE) registrou 93,9 pon-
tos em maio, mas ainda 
não conseguiu retornar ao 
nível pré-pandemia (em 
fevereiro de 2020, o ICE 
havia registrado 99 pon-
tos).

Dentre os fatores apon-
tados pelo IBRE para o 
aumento da confiança da 
indústria estão o avanço da 
vacinação e a recuperação 
das principais economias 
do mundo, ampliando as 
exportações, que são ele-
mentos que tendem a con-
tribuir com a melhora das 
expectativas para o próxi-
mo semestre

Boris Ber é garantia  
de sequência no  
comando Sincor-SP 

Continuidade de um 
empreendimento de 
sucesso é diferente 

de continuísmo. Boris Ber 
foi escolhido por um cole-
giado de líderes dos correto-
res de seguros para ser uma 
nova liderança à frente do 
Sincor-SP, com a garantia de 
preparo e experiência que 
são fundamentais para dar 
sequência em um empreen-
dimento de sucesso em mo-
mento de imensos desafios 
da categoria.

Boris Ber vem atuando 
como 1º vice-presidente nas 
duas últimas gestões, que têm 
mantido a entidade superavi-
tária, mesmo diante de desa-
fios nunca antes enfrentados. 
Foi neste período que a con-
tribuição assistencial deixou 
de ser obrigatória, e além 
desta, o Sincor-SP perdeu a 
receita de atendimento ao se-
guro Dpvat. Também houve 
desafios inimagináveis, como 
a pandemia do novo corona-
vírus e o sinistro que destruiu 
as instalações da sede. O Sin-
cor-SP resistiu e inovou para 
continuar atuante em todos 
esses cenários.

Além destas perdas, o pe-
ríodo foi de desafios para a 
manutenção da atividade. As 
lideranças do Sincor-SP pre-
cisaram de inteligência, pre-
paro e relacionamento para 

engrossar fileiras e vencer 
lutas como a Medida Pro-
visória 905, para que a Lei 
4594 voltasse a vigorar, que 
os corretores de seguros vol-
tassem a integrar o Sistema 
Nacional de Seguros Priva-
dos (SNSP ), e que haja uma 
autorregulação consistente, 
que cumpra de fato com seu 
papel e atenda expectativas.

Trabalhando com austeri-
dade e fazendo valer o inves-
timento do corretor de segu-
ros, ano a ano a atual gestão 
tem mantido o Sindicato 
atuante e fortalecido. “Atua-
mos diuturnamente para nos 
reinventarmos e evoluirmos, 
sempre com o controle do 
investimento dos corretores 
de seguros”, diz.

Para Boris Ber, boa parte 
do sucesso foi ter elaborado 
um plano de gestão partici-
pativo, que atendeu aos an-
seios da categoria. “A par-
ticipação dos corretores de 
seguros nos deu base segura 
para termos feito tudo o que 
fizemos, mesmo com todas 
as adversidades”. Para a no-
va gestão, tendo Boris Ber à 
frente da entidade, está sen-
do feito esboço do novo pla-
no de gestão, que será apre-
sentado, como da outra vez, 
à categoria para sugestões, 
em encontro online desta 
vez, em razão da pandemia.

A cooperativa finan-
ceira é uma opção 
rentável para os 

corretores e demais profis-
sionais do mercado de todo 
o Brasil, os associados po-
dem contar com linhas de 
crédito especiais, financia-
mentos, e rentabilidade para 
suas aplicações financeiras, 
além de outros produtos

O Sicoob Coopvale é 
uma cooperativa de cré-
dito atuando há mais de 
50 anos no segmento. De 
acordo com Angelo Ga-
latoli, diretor-presidente 
do Sicoob Coopvale, com 
a incorporação do Sicoob 
Credicor-RJ foram imple-
mentadas mudanças estra-
tégicas, e agora os correto-
res de todo o Brasil podem 
se associar à cooperativa 
como pessoas físicas ou 
jurídicas, fortalecendo a 
categoria a nível nacional 
com benefícios e taxas jus-

tas em diversos produtos e 
serviços financeiros.

“Além disso, quem se 
associa ao Sicoob Coo-
pvale recebe a distribuição 
dos resultados financeiros 
da cooperativa; dessa for-
ma, quanto mais o coope-
rado utiliza os serviços da 
cooperativa, mais ele está 
contribuindo para o cres-
cimento do negócio e esse 
investimento retornará pa-
ra ele”, pontuou Galatoli.

Vantagens

Entre as facilidades da 
instituição financeira estão 
o acesso rápido e facilita-
do ao crédito consciente, e 
taxas mais baixas do que o 
usual de mercado. Os canais 
digitais disponíveis para os 
associados são de referên-
cia, permitindo qualquer 
operação, até mesmo para 
financiamento.

A cooperativa ofere-
ce diversos produtos e 
serviços financeiros, como 
cartões múltiplos de várias 
bandeiras, previdência pri-
vada, empréstimos, moda-
lidades de investimentos, 
consórcios e financiamen-
tos, e outras soluções pen-
sadas para o corretor e/ou 
para sua empresa.

Assim os associados po-
dem usufruir de todas as 
soluções financeiras com 
os benefícios que só uma 
cooperativa pode oferecer 
que são: atendimento hu-
manizado, taxa reduzidas 
e retorno financeiro aos 
associados por meio da 
distribuição anual de parte 
das sobras líquidas.

Para conferir todas as 
vantagens da associação 
é só acessar o site da coo-
perativa: www.sicoobcoo-
pvale.com.br ou entrar em 
contato pelo Telefone: 21 

2262-9512 e WhatsApp: 21 
97443-2661.

Parceria

“Como um clube de ar-
ticulação estratégica para 
incrementar e desenvolver 
o mercado de seguros, prin-
cipalmente ao que tange aos 
corretores, vimos no Sicoob 
Coopvale, uma cooperativa 
financeira criada e voltada pa-
ra os profissionais e empresas 
de seguros, uma possibilida-
de enriquecedora ainda mais 
de união e fortalecimento da 
categoria. E com a vantagem 
da rentabilidade”, destacou 
Luiz Mário Rutowitsch, pre-
sidente do CCS-RJ.

Saiba mais também so-
bre o Sicoob Coopvale na 
live que o Clube promo-
veu sobre a cooperativa 
financeira em abril: ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=LAV96jNAJAg

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Barletta Empreendimentos e Participações S.A. 
CNPJ: 18.475.605/0001-02

Demonstração do Resultado dos Exercícios findos em 31 de Dezembro  
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto prejuízo por ação em Reais) 

Demonstração dos Resultados Abrangentes 
(Valores expressos em milhares de reais - R$) 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Findos em  
31 de Dezembro (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Contexto operacional: A Barletta Empreendimentos e Participações S.A. (“Com-
panhia”) foi constituída em 26 de abril de 2013, tendo como objeto a participação 
em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras, como acionista ou quotista.

ATIVO 2020 2019
CIRCULANTE 1.896 153
 Caixa e equivalentes de caixa 1.877 151
 Outros créditos 19 2
NÃO CIRCULANTE 15 174.032
 Operações descontinuadas - 173.836
 Impostos a recuperar - 181
 Valores a receber sociedades ligadas 15 15
TOTAL DO ATIVO 1.911 174.185
PASSIVO 
CIRCULANTE 1 1
 Impostos e contribuições a recolher 1 1
NÃO CIRCULANTE - 149.791
 Operações descontinuadas - 149.791
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.910 24.393
 Capital social 1.686 26.780
 Capital social a integralizar - (594)
 Reserva de capital 543 -
 Prejuízos acumulados (319) (1.793)
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.911 174.185

2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 1.474 (181)
Resultado abrangente do exercício 1.474 (181)
Total do resultado abrangente do exercício atribuído 
aos acionistas da Companhia
Das operações continuadas (43) (181)
Das operações descontinuadas 1.517 -

1.474 (181)

 2020  2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 1.474 (181)
Ajustes ao resultado do exercício:
Reversão de redução do valor recuperável de ativos (1.531) -
Resultado do exercício ajustado (57) (181)
Redução (aumento) do ativo
 Operações descontinuadas e estoque 175.366 -
Outros créditos (16) 2
 Impostos a recuperar 181 (13)
Aumento (redução) do passivo
Operações descontinuadas (149.791) -
Recursos gerados/(utilizados) nas atividades operacionais 25.683 (192)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Redução de capital social (23.957) -
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes a caixa 1.726 (192)
Variação de caixa e equivalentes a caixa
 . CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 151 343
 . CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO 1.877 151
Aumento/(redução)de caixa e equivalentes de caixa 1.726 (192)

2020 2019
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas (117) (205)
Prejuízo operacional (117) (205)
 Receitas financeiras 75 25
 Despesas financeiras (1) (1)
 Resultado financeiro líquido 74 24
Prejuízo líquido do exercício antes das operações 
descontinuadas (43) (181)
Operações descontinuadas
Prejuízo das operações descontinuadas (14) -
Reversão de impairment 1.531 -
Total das operações descontinuadas 1.517 -
Lucro líquido (prejuízo) no exercício 1.474 (181)
Lucro/(prejuízo) por ação – em reais 0,02709 (0,00333)

Capital 
social

Capital 
social a in-

tegralizar

Reser-
va de 

capital

Prejuízos 
acumula-

dos Total
Saldos em 01/01/2019 26.780 (594) - (1.612) 24.574
Prejuízo do exercício - - - (181) (181)
Saldos em 31/12/2019 26.780 (594) - (1.793) 24.393
Redução de Capital (25.094) 594 543 - (23.957)
Lucro líquido do exercício - - - 1.474 1.474
Saldos em 31/12/2020 1.686 - 543 (319) 1.910

 As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 
31/12/2020 e 2019 e o relatório de auditoria estão disponíveis aos interes-
sados na sede de companhia. 

A DIRETORIA. 
Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0  
Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.
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Balanço Patrimonial Levantamento em 31/12/2020 (Em MR$)

Demonstração do Resultado em 31/12/2020

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2020 (Em MR$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 (Em MR$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício
Findo em 31/12/2020 ( Em MR$, execeto quando indicado de outra forma)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 (Em MR$)
2020 2019

Ativo 20.804 16.930
Circulante 18.756 14.559
Caixa e equivalentes de caixa 11.165 7.317
Clientes 7.382 6.390
Tributos a recuperar 60 20
Outros valores a receber 149 832
Não Circulante 2.048 2.371
Depósitos judiciais 84 61
Outros valores a receber 136 86
Direito de uso 796 987
Imobilizado 995 1.178
Intangível 37 59
Passivo 20.804 16.930
Circulante 9.491 8.314
Obrigações com pessoal 3.456 1.962
Fornecedores 621 2.078
Passivo de arrendamento 265 107
Tributos a recolher 2.523 2.463
Dividendos a pagar 2.451 1.494
Outras obrigações 175 210
Não Circulante 1.032 1.204
Tributos a recolher 85 61
Passivo de arrendamento 944 1.143
Outras obrigações 3 -
Patrimônio Líquido 10.281 7.412
Capital social 2.000 2.000
Reservas de lucros 8.281 5.412

(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação) 2020 2019
Receita líquida 31.550 29.692
Custo dos serviços prestados (13.470) (14.659)
Lucro bruto 18.080 15.033
Despesas gerais e administrativas (4.516) (5.451)
Receitas financeiras 391 207
Despesas financeiras (299) (147)
Resultado financeiro líquido 92 60
Lucro antes dos impostos 13.656 9.642
Tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social corrente (3.702) (3.120)
Imposto de renda e contribuição social diferido (150) (448)

(3.852) (3.569)
Lucro líquido do exercício 9.804 6.073
Lucro líquido por ação (R$) 13,65 8,46

Capi-
tal

social

Reserva  
de lucros

Legal

Inves-
timen-

to

Lucros
acumu-

lados Total
Saldos em 31/12/2018 (Não auditado) 2.000 305 1.328 - 3.633
Dividendo adicional proposto conforme
 AGO realizada em data 25.06.2019 - - (800) - (800)
Lucro líquido do exercício - - - 6.073 6.073
Destinação do lucro do exercício para: -
Constituição de reserva legal - 95 - (95) -
Dividendo mínimo obrigatório - - - (1.494) (1.494)
Constituição de reserva para investimento - - 4.484 (4.484) -

- 95 3.684 - 3.779
Saldos em 31/12/2019 2.000 400 5.012 - 7.412
Dividendo adicional proposto conforme
 AGO realizada em data 03.08.2020 - - (4.484) - (4.484)
Lucro líquido do exercício - - - 9.804 9.804
Destinação do lucro do exercício para:
Dividendo mínimo obrigatório - - - (2.451) (2.451)
Constituição de reserva para investimento - - 7.353 (7.353) -

- - 7.353 - 7.353
Saldos em 31/12/2020 2.000 400 7.881 - 10.281

2020 2019
Lucro líquido do exercício 9.804 6.073
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 9.804 6.073

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício 9.804 6.073
Ajustes por:
Depreciação e amortização 473 273
Provisão para perda 100 -
Imposto de renda e contribuição social reconhecido no resultado 3.852 3.569
Despesas com juros com arrendamentos 132 104
Despesas e receitas com juros e variações cambiais, líquidas (135) 2
Outros ajustes ao lucro 1 -

Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Clientes (982) (3.881)
Tributos a recuperar (40) (2)
Outros valores a receber 633 (524)

Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Obrigações com pessoal 1.494 1.508
Fornecedores (1.426) 1.389
Tributos a recolher (1.494) (202)
Outras obrigações (31) 3

Caixa gerado pelas operações 12.381 8.312
Juros pagos (31) (7)
Juros pagos - arrendamentos (82) -
IRPJ e CSLL pagos (2.275) (1.972)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 9.993 6.333
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de imobilizado (76) (1.054)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (76) (1.054)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamentos de arrendamentos (92) -
Pagamento de dividendos (5.977) (827)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (6.069) (827)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 3.848 4.452
Caixa e equivalentes de caixa: Saldo inicial 7.317 2.865

Saldo final 11.165 7.317
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 3.848 4.452

1. Contexto Operacional. A O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências e Meio 
Ambiente S.A. (“Companhia”) foi constituída em 27/10/2011 e tem sede na Rua da 
Glória, 122, sala 801 e 802 - Glória - Rio de Janeiro. A Companhia tem o seu controle 
compartilhado entre O’Brien’s Response Management LLC, com participação de 
50%, EnvironPact Consultoria, com 26% de participação, sendo a EnvironPact parte 
do Grupo OceanPact, o qual tem a OceanPact Serviços como controladora, sendo 
esta última detentora dos 24% restantes. A Companhia tem por objeto social a pres-
tação de serviços de consultoria e treinamento em planejamento e gerenciamento de 
emergência e assuntos relacionados à segurança e meio ambiente. A Administração 
da Companhia, considerando o seu conhecimento do negócio, as perspectivas do 
mercado atuais, entende que as bases de preparação dessas demonstrações finan-
ceiras, que consideram a continuidade do negócio, são adequadas. Nos anos da 
base comparativa deste documento, a Companhia vem demonstrando uma expan-
são significativa de suas atividades, resultante, principalmente, da atividade de aten-
dimento a emergências, dentre elas com destaque o atendimento à emergência de 
Brumadinho ao cliente Vale S.A. Impacto COVID-19. Em 11/03/2020, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) decretou que o surto do coronavírus COVID-19 configura 
uma epidemia em escala global. A pandemia, até a data de emissão dessas demons-
trações financeiras, demonstrou ter impactos relevantes e condições desafiadoras 
de trabalho e interrupção da cadeia de suprimento global. O Grupo OceanPact (“Gru-
po”), o qual a Companhia está inserida através da participação indireta de seu acio-
nista OceanPact Serviços Marítimos S.A., vem unindo esforços para planejar e im-
plementar ações de combate à COVID-19. A seguir apresentamos as principais 
ações tomadas pelo Grupo: • Rápida ativação do Comitê de Crise COVID-19 com 
reuniões diárias. • Compras e disponibilização de equipamentos de proteção indivi-
dual específicos, itens de higienização e equipamentos clínicos para os colaborado-
res em suas atividades, bem como nos casos de isolamento (disponibilização de ál-
cool gel, distribuição de máscaras de proteção e medição de temperatura dos 
empregados). • Realização de mais de 4.000 testes para controle de COVID-19 
(PCR, sorológico, rápidos e antígeno) em colaboradores, fornecedores e parceiros. 
Estes testes foram distribuídos para todas as empresas do Grupo OceanPact, tendo 
a Companhia participado através da testagem dos seus colaboradores, sendo nesta 
data base um total de aproximadamente 80 funcionários. •  Disponibilidade de Médico 
dedicado para atendimentos e orientações específicas de COVID-19 para colabora-
dores. • Monitoramento da saúde dos colaboradores com instalação de Sala de Situ-
ação COVID-19, 24 horas por dia, 7 dias na semana, e disponibilização de Painel de 
Controle para o Comitê de Crise e Diretorias. • Intensificação da comunicação com 
colaboradores para compartilhamento de informações qualificadas e orientações, a 
partir de distribuição de comunicados, cartilhas, vídeos e webinários. • Implementa-
ção da Central de Saúde, para apoio clínico e emocional 24 horas por dia, 7 dias na 
semana, para colaboradores e dependentes. • Implementação de Programa de Ação 
Unificada pela Saúde (P.A.U.S.A.), com profissionais de saúde, realizando aulas re-
motas de atividades físicas e de atenção plena, 3 vezes por dia. • Realização de rodas 
de conversa para gestão de clima dos colaboradores. O Grupo prontamente determi-
nou regime remoto de trabalho para os colaboradores e foi pioneiro no estabeleci-
mento de protocolos, o que acredita que tenha influenciado para o baixo índice de 
contaminação de seus colaboradores pela COVID-19. Com base na eficácia das 
ações implementadas e em linha com as ações tomadas pelo Grupo, a Administra-
ção da Companhia, exerceu seu melhor julgamento, e entende não ser necessária a 
constituição de provisões contábeis proporcionadas por incertezas e riscos de per-
das futuras relacionadas ao COVID-19 em suas operações. Os eventos e condições 
geradas pela disseminação do COVID-19 não geraram incertezas relacionadas a 
continuidade operacional da Companhia, impairment de ativos não financeiros, rea-
lização dos tributos diferidos, de itens do ativo não circulante e contas a receber junto 
a terceiros/clientes. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Princi-
pais Práticas Contábeis. 2.1. Declaração de conformidade. As demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legisla-
ção societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Con-
selho Federal de Contabilidade - CFC. A Administração da Companhia declara que 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às informações utilizadas na 
sua gestão. 2.2. Apresentação das demonstrações financeiras. As demonstrações 
financeiras foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela diretoria da Compa-
nhia em 13/07/2021 e são apresentadas em milhares de reais, exceto quando indica-
do de outra forma. 2.2.1. Base de elaboração. As demonstrações financeiras foram 
elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos fi-
nanceiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas 
contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contra-
prestações pagas em troca de ativos. Valor justo é o preço que seria recebido pela 
venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação or-
ganizada entre participantes do mercado na data de mensuração, independente-
mente de esse preço ser diretamente observável ou estimado usando outra técnica 
de avaliação. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a Companhia leva em 
consideração as características do ativo ou passivo no caso de os participantes do 
mercado levarem essas características em consideração na precificação do ativo ou 
passivo na data de mensuração. O valor justo para fins de mensuração e/ou divulga-
ção nestas demonstrações financeiras é determinado nessa base. A Companhia 
preparou essas demonstrações financeiras com base no pressuposto de que conti-
nuará em operação futura. A Administração não tem conhecimento de nenhuma in-
certeza material que possa gerar dúvida significativa sobre a continuidade da Com-
panhia. 2.2.2. Principais Práticas contábeis. As principais práticas contábeis aplicadas 
na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas a seguir e vêm 
sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. a. Caixa 
e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade 
de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou de-
mais fins. A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa: (i) dinheiro em 

caixa; (ii) depósitos bancários; e (iii) aplicações financeiras de conversibilidade ime-
diata em um montante conhecido de caixa sujeitas a um insignificante risco de mu-
dança de valor. Portanto, um investimento, normalmente, se qualifica como equiva-
lente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, de três meses ou 
menos, a contar da data da sua contratação. b. Receita de serviços. A receita de 
serviços é mensurada com base no valor justo da contraprestação que a Companhia 
espera receber em um contrato com o cliente, excluindo descontos, abatimentos e 
tributos ou encargos incidentes, sendo registrada no momento em que transfere o 
controle do produto ou serviço ao cliente. A Companhia fornece serviços para tercei-
ros, que são reconhecidos como obrigação de desempenho satisfeita ao longo do 
tempo. A receita é reconhecida para esses serviços com base no estágio de conclu-
são do contrato, sendo o estágio de conclusão determinado como a proporção do 
período total esperado para prestação do serviço decorrido. No final do período de 
relatório é realizado uma medição apropriada do progresso com relação ao total 
cumprimento dessas obrigações de desempenho. A receita de contrato com cliente 
é reconhecida quando o controle dos serviços é transferido para o cliente por um valor 
que reflita a contraprestação à qual a Companhia espera ter direito em troca destes 
serviços. c. Imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e a contribui-
ção social foram apurados pelo “Lucro Presumido” através do regime caixa. O impos-
to de renda presumido é calculado mediante a aplicação da alíquota de 15% sobre o 
percentual de 32% das receitas auferidas no tipo de modalidade de serviço prestado 
pela Companhia, acrescido de 10% para as receitas que excederem R$240 no perí-
odo de 12 meses. A contribuição social é calculada mediante a aplicação da alíquota 
de 9% sobre o percentual de 32% da receita, sem acréscimo de tributação. d. Contas 
a receber. As contas a receber são registradas pelo valor dos serviços prestados, in-
cluindo os respectivos tributos diretos de responsabilidade da Companhia, menos os 
tributos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários (quando apli-
cável). Ao mensurar as perdas de crédito esperadas, a Companhia se utiliza de infor-
mações sobre o futuro razoáveis e suportáveis, que se baseiam nas premissas para 
a movimentação futura de fatores econômicos diferentes e como esses fatores irão 
afetar uns aos outros, com base em estimativas de perdas esperadas para os próxi-
mos 12 meses ou por toda a vida da operação. A perda de crédito esperada se baseia 
na diferença entre todos os fluxos de caixa contratuais que são devidos à Compa-
nhia, de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa espera-se receber, descon-
tados com base na taxa de juros efetiva original. e. Reconhecimento de despesas. As 
despesas são contabilizadas pelo regime de competência, obedecendo a sua vincu-
lação com a realização das receitas. As despesas pagas antecipadamente e que 
competem a exercícios futuros são diferidas de acordo com seus respectivos prazos 
de duração. f. Imobilizado. O ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e 
depreciado pelo método linear de acordo com a respectiva vida útil econômica. Um 
item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômi-
cos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na 
venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os 
valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resulta-
do. O valor residual e a vida útil dos ativos imobilizados e os métodos de depreciação 
são revistos a cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. g. 
Provisões. Uma provisão é reconhecida para obrigações presentes (legal ou presu-
mida) resultantes em que seja possível estimar de maneira confiável e é provável que 
um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. A Companhia reconhe-
ce provisões referentes a férias, 13º salário e encargos sociais incidentes sobre essas 
remunerações, de acordo com a quantidade de períodos trabalhados pelos funcioná-
rios, ou seja, de acordo com as obrigações devidas, mas não efetivadas, em cada 
exercício. h. Arrendamentos. Na data de início é reconhecido o direito de uso e o 
passivo de arrendamento. A Companhia mensura seu passivo ao valor presente dos 
pagamentos do arrendamento, onde é utilizada a taxa incremental, já que não possui 
taxa de juros implícita em seus contratos. A taxa incremental estimada é em função 
das taxas de captação de financiamentos de longo prazo, ajustada para refletir as 
características do arrendamento, como o risco do ambiente econômico do país, mo-
eda, prazo e a data de início do contrato. Se ocorrer alguma alteração do fluxo de 
caixa esperado no contrato, o passivo é prontamente remensurado. Somente será 
revisada a taxa de desconto caso um novo contrato for realizado. A Companhia amor-
tiza o ativo de direito de uso pelo método linear, pelo prazo do arrendamento. A Com-
panhia adotou a norma CPC 06 (R2) em 01/01/2019 e usou o expediente prático que 
permitiu que não aplicassem os requerimentos no CPC 06 (R2) para arrendamentos 
de curto prazo (prazo de arrendamento de 12 meses ou menos) e arrendamentos de 
ativos de baixo valor, reconhecendo uma despesa de arrendamento pelo método li-
near. i. Moeda Funcional e moeda de apresentação. As demonstrações financeiras 
são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Transa-
ções e saldos. Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e 
passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras são conver-
tidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data de apresentação. Os ga-
nhos e as perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos verificados 
entre a taxa de câmbio vigente na data da transação ou início dos exercícios e os 
encerramentos dos exercícios são reconhecidos como receitas ou despesas finan-
ceiras no resultado. j. Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos 

fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto. k. Redução ao valor recupe-
rável de ativos não financeiros. A Administração revisa anualmente o valor contábil 
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou per-
da de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil 
líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajus-
tando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou 
de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o 
valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os 
fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando 
uma taxa de desconto antes dos tributos, que reflita o custo médio ponderado de 
capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de 
venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme 
em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessa-
das, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato 
de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da 
transação mais recente com ativos semelhantes. Nos exercícios apresentados não 
houve nenhuma constituição nem reversão de provisão para perda por redução ao 
valor recuperável. l. Instrumentos financeiros. Ativos e passivos financeiros. Os ativos 
e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos pelo valor justo acrescidos dos 
custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Os ativos e passivos fi-
nanceiros são mensurados pelo: (a) ao custo amortizado. (b) ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes. (c) ao valor justo por meio do resultado. A mensu-
ração é feita com base no modelo na intenção da Companhia e seu gerenciamento 
do seu portfólio. Os passivos financeiros são classificados como mensurados subse-
quentemente ao custo amortizado. Avaliação do valor recuperável de ativos financei-
ros. Para os ativos financeiros, que não são mensurados ao valor justo por meio do 
resultado possuem o registro de perda do valor recuperável é mensurado pelas per-
das de crédito esperadas se o risco de crédito do instrumento financeiro apresentar 
aumento significativo desde seu reconhecimento inicial, na data-base de divulgação. 
3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significativas. a. Julga-
mentos. A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração 
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresenta-
dos de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos 
contingentes, na data base das demonstrações. Contudo, a incerteza relativa a es-
sas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste 
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros. b. 
Estimativas e premissas. b.1. Tributos. Existem incertezas com relação à interpreta-
ção de regulamentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tributá-
veis futuros. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis e, 
quando aplicável, para possíveis consequências de auditorias por parte das autorida-
des fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões ba-
seia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e inter-
pretações divergentes dos regulamentos tributários pela Companhia tributável e pela 
autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa 
ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo 
domicílio da Companhia. b.2. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. 
A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas, quan-
do aplicável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das Leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais, e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a ava-
liação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar 
em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em 
novos assuntos ou decisões de tribunais. 4. Normas E Interpretações Novas e 
Revisadas. As normas revisadas apresentadas a seguir passaram a ser aplicáveis 
para períodos anuais iniciados em ou após 1º/01/2020 e, portanto, estão sendo ado-
tadas nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2020. A 
adoção dessas alterações de normas não resultou impacto relevante sobre as divul-
gações ou os valores divulgados nestas demonstrações financeiras. 
Norma ou interpretação Descrição
Alterações ao CPC 15 Definição de Negócios
Alterações nos CPC 26 e 23 Definição de Material
Estrutura Conceitual (CPC 00) Estrutura Conceitual nas Normas contábeis

Alterações no CPC 06(R2)
Benefícios relacionados à COVID-19 concedidos a 

arrendatários em contratos de arrendamento
Na data de aprovação destas demonstrações financeiras, a Companhia não aplicou 
as normas e interpretações novas e revisadas que foram emitidas, mas ainda não 
tem sua adoção mandatória, apresentadas a seguir.
Norma ou interpre-
tação Descrição

Em vigor para períodos
anuais iniciados em ou após

Alterações no CPC 36
 (R3) e no CPC 18 (R2)

Venda ou Constituição de  
Ativos entre um Investidor e

sua Coligada ou “Joint Venture” Postergada indefinidamente
Alterações ao CPC48,
 CPC 38, CPC 40,
 CPC 11 e CPC 06

Reforma da taxa de juros
de referência A partir de 01/01/2021.

Alterações ao CPC 27
Imobilizado: Receitas antes

do uso pretendido A partir de 01/01/2022.

Alterações ao CPC 15
Referência à Estrutura 

Conceitual A partir de 01/01/2022.

Alterações ao CPC 26
Classificação do Passivo em
Circulante ou Não Circulante A partir de 01/01/2023.

Não é esperado que a adoção das normas listadas acima tenha impacto relevante 
sobre as demonstrações financeiras da Companhia em períodos futuros.

Os documentos originais, devidamente auditados por
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, estão disponíveis,

na íntegra, na sede da companhia

Conselho de Administração: Tim Decker Whipple, Gregory Paul Fenton, Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade. 
Diretoria: Adriano Ranieri Cervinho Viana, Pedro de Moraes Rego Martins, Pedro Rafael Nonato Perez. 

Contadora: Ericka Gonçalves Machado – CRC/RJ 112119/O-5.

Petrobras: Do prejuízo de R$ 2,7 bi para lucro de R$ 42,8 bi
Valorizações do real e do Brent turbinaram trimestre

O segundo trimes-
tre de 2021 foi 
marcado por 

grande mudança nos resul-
tados da Petrobras ao alcan-
çar um lucro líquido de R$ 
42,855 bilhões contra um 
prejuízo de R$ 2,7 bilhões 
no mesmo período do ano 
passado, superando estima-
tiva de analistas feita pela 
Refinitiv, com algo em tor-
no de R$ 30,7 bilhões.

Segundo informou a 
companhia nesta quarta-
feira, o lucro antes de ju-
ros, impostos, amortiza-
ção e depreciação (Ebitda) 

ajustado somou R$ 61,938 
bilhões, alta de 148% na 
comparação anual. No 
primeiro trimestre, a esta-
tal reportou ganhos de R$ 
1,167 bilhão. De acordo 
com a empresa, contribuiu 
para o lucro o impacto da 
valorização do real sobre 
a dívida da companhia e, 
também, a receita da com-
panhia que foi beneficiada 
pela valorização do petró-
leo do tipo Brent.

O lucro da Petrobras 
antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização 
(Ebitda ajustado) foi de R$ 

61,938 bilhões, crescimento 
de 147,9% na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. Em relação ao 
primeiro trimestre de 2021, 
a alta foi de 26,5%. A re-
ceita líquida de R$ 110,71 
bilhões, que avançou de 
117,9% ante os três meses 
imediatamente anteriores, 
foi impulsionada pela valo-
rização nos preços do Brent 
e pelo aumento do volume 
de vendas de derivados no 
mercado interno e das ex-
portações, segundo a petro-
leira.

No segundo trimestre, 

o preço médio do barril 
do Brent foi de US$ 68,83, 
uma alta de 13% em relação 
ao primeiro trimestre e de 
135,7% ante o mesmo perí-
odo do ano passado, quan-
do a economia global sofria 
com os efeitos da pandemia 
de coronavírus.

No tocante a pagamento 
de dividendos pafa acio-
nistas, a primeira parcela 
será no valor de R$ 21 bi-
lhões. Esclarece que “para 
os detentores de ações de 
emissão da Petrobras nego-
ciadas na B3 o pagamento 
será realizado no dia 25 de 

agosto de 2021. Os deten-
tores de ADRs receberão o 
pagamento a partir de 01 de 
setembro de 2021.”

Com relação a segunda 
parcela, de R$ 10,6 bilhões, 
será paga para detentores 
de ações da companhia na 
B3 em 1 de dezembro de 
2021. Para os detentores de 
ADRs será no dia 3 de de-
zembro.

A Petrobras pagará di-
videndos ao seu acionista 
controlador, a União, da 
ordem de R$ 11,6 bilhões 
nos meses de agosto e de-
zembro que, somados os já  

pagos à União com o que 
ainda serão pagas até o fim 
do ano, chega ao montante 
é de R$ 15,4 bilhões, escla-
rece nota da empresa.

Este valor é equivalente, 
por exemplo, ao custeio de 
aproximadamente um mês 
e meio do Auxílio Emer-
gencial em 2021 (cerca de 
R$ 9 bilhões por mês), res-
saltou a Petrobras. “Desta 
forma, a Petrobras compar-
tilha os ganhos financeiros 
do semestre com os acio-
nistas e, consequentemente, 
com a sociedade brasileira”, 
ressalta a estatal.
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