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Em 2019, atriz arrecadou US$ 1,02 
milhão com roupas de alta-costura.  
Por Antonio Pietrobelli, página 4

CONSTRUÇÃO OFFISTE 
CHEGOU PARA FICAR
Sistema modular apresenta uma  
redução de até 20% nos custos.  
Por Paulo Salvador, página 2
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CHAMADO BRASIL
Caminhamos rapidamente para sermos 
um país periférico e colonizado.  
Por Isaac Roitman, página 2

BNDES: juros 
menores para 
quem reduzir 
emissões

Empresas que assumirem e 
cumprirem metas de avanço em 
seu desempenho ambiental, social 
e de governança (ASG) pagarão 
menos juros nos empréstimos con-
cedidos pelo BNDES. O programa 
BNDES Crédito ASG concederá 
financiamentos com destinação li-
vre – ou seja, para usos diversos, 
e, portanto, sem relação necessária 
com um projeto de investimento 
– a empresas que se comprome-
terem a melhorar seus indicadores 
de sustentabilidade. “Aquelas que 
cumprirem as contrapartidas mí-
nimas e atingirem as metas estipu-
ladas pelo programa terão redução 
na taxa de juros”, afirmou o banco 
de fomento em comunicado.

Com dotação orçamentária de 
R$ 1 bilhão, o BNDES Crédito 
ASG permitirá a concessão de em-
préstimos de até R$ 150 milhões 
por grupo econômico. As empre-
sas interessadas deverão protoco-
lar seus pedidos diretamente no 
BNDES até 31 de dezembro de 
2023. O prazo total de pagamento 
será de até 96 meses, incluída uma 
carência de até 24 meses.

A princípio, o BNDES Crédito 
ASG será destinado a empresas de 
segmentos específicos: cadeia da 
madeira voltada para refloresta-
mento, fabricantes de equipamen-
tos para a cadeia de energia reno-
vável e de eficiência energética, 
mineração, siderurgia. Esses qua-
tro setores têm grande potencial 
de melhorias em termos ambien-
tais. Já o quinto setor, que possui 
maior potencial de impacto social 
do que ambiental, é o de provedo-
res de internet de pequeno porte.

Dal Zote, da FUP: é a volta do apadrinhamento político

Reforma administrativa 
institucionaliza a ‘rachadinha’
‘Por que não incluir militares?’, questiona deputado

A discussão sobre a refor-
ma administrativa reuniu 
representantes de funcio-

nários de empresas públicas em 
debate realizado na comissão es-
pecial da Câmara dos Deputados 
que analisa a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 32/20.

“É a entrega dos direitos so-
ciais e da soberania nacional ao 
mercado. É a volta do clientelis-
mo, do apadrinhamento político e 
do favorecimento”, disse o repre-
sentante da Federação Única dos 
Petroleiros (FUP), Mario Alberto 
Dal Zot, segundo a Agência Câ-
mara.

Dal Zot afirmou ainda que a 
PEC poderá institucionalizar a 

chamada “rachadinha”, prática 
por meio da qual o empregado en-
trega parte do que recebe a quem 
o indicou. “Isso tem que ser le-
vado em conta. O trabalhador, 
o funcionário público, vai servir 
muito mais ao político, ao patrão 
do que ao cidadão.”

Funcionária da Caixa Eco-
nômica Federal e representante 
do Comitê Nacional em Defesa 
das Empresas Públicas, Maria 
Rita Serrano disse à comissão 
especial que o governo usa uma 
premissa equivocada: o que é 
publico é ruim e ineficiente, e o 
que é privado é bom e moder-
no. “Essa PEC traz uma série 
de distorções ao tratar o privado 

sempre como melhor. Por que 
só a Caixa atendeu 130 milhões 
de brasileiros durante a pande-
mia, mesmo com funcionários 
correndo riscos?”, indagou.

O deputado Rogério Correia 
(PT-MG), que propôs a reunião, 
disse que a PEC não pretende 
garantir a eficiência do serviço 
público e sim promover o seu 
desmonte. “Se o governo está pre-
ocupado com distorções, deveria 
incluir na proposta membros do 
Parlamento, do Ministério Públi-
co, da Advocacia-Geral da União, 
magistrados e os militares. Aqui 
estão preocupados em cortar não 
regalias, mas direitos dos trabalha-
dores”, disse.

Investir 1% do PIB global em 
infraestrutura geraria 7 mi de empregos

uando os governos gas-
tam em infraestrutura, 
eles criam muitos novos 

empregos, confirma nova pesqui-
sa do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), que mede o efeito 
direto no emprego de cada US$ 1 
milhão investidos em eletricidade, 
estradas, escolas, hospitais e água 
e saneamento.

No geral, 1% do PIB global em 
gastos de investimento público 
pode criar mais de 7 milhões de 
empregos em todo o mundo ape-
nas por meio dos efeitos diretos 
do emprego.

A quantidade de criação de em-
pregos depende da mobilidade da 
mão de obra – quão fácil é mover-
-se entre empresas dentro dos se-

tores – e da intensidade – definida 
como os efeitos da mão de obra 
na cadeia de abastecimento de um 
setor.

“Por exemplo, em uma econo-
mia de mercado emergente com 
alta mobilidade de mão de obra e 
alta intensidade de mão de obra, 
cerca de 35 empregos são criados 
em água e saneamento por US$ 1 
milhão de investimento adicional. 
Em um país com baixa mobilida-
de e baixa intensidade de mão de 
obra, esse número cai para cerca 
de 8”, explica o economista sê-
nior Mariano Moszoro, no blog 
do FMI.

Nas economias avançadas, 
US$ 1 milhão de gastos podem 
gerar uma média de 3 empregos 

em escolas e hospitais e mais de 
6 empregos no setor de energia. 
Em países em desenvolvimento 
de baixa renda, as estimativas são 
muito maiores e variam de 16 em-
pregos em estradas a 30 empregos 
em água e saneamento.

O investimento verde pode ge-
rar maior impacto, em parte por-
que muitos empregos em ener-
gias renováveis não exigem muita 
educação além do ensino médio e 
têm poucas barreiras de entrada. 
Por US$ 1 milhão investido, cerca 
de 5 a 10 empregos poderiam ser 
criados em eletricidade verde, 2 a 
12 em novos edifícios eficientes, 
como escolas e hospitais, e 5 a 14 
empregos em água e saneamento.

Inflação nos 
EUA vem 
menor que
em junho

O índice de preços ao consumi-
dor subiu 0,5% em julho nos Esta-
dos Unidos, após alta de 0,9% em 
junho, informou o Departamento 
do Trabalho. Em 12 meses, o ín-
dice avançou 5,4%. Excluindo os 
componentes voláteis de alimen-
tos e energia, o índice subiu 0,3%, 
após alta de 0,9% em junho.

Segundo Jansen Costa, sócio 
fundador da Fatorial Investi-
mentos, a inflação dos EUA veio 
dentro do esperado. No Brasil, o 
dólar comercial fechou em alta de 
0,48% nesta quarta-feira, negocia-
do a R$ 5,2217.

Costa informou que seto-
res que têm no dólar a base de 
sua receita ganharam espaço. O 
principal destaque é a JBS, que 
divulgará os seus resultados 
nesta quinta-feira. “Outra que 
se beneficiaria com dólar mais 
forte foi a Vale, mais não con-
seguiu se beneficiar. Outra seria 
a Gerdau, que fechou perto da 
máxima do dia. O mercado ain-
da com bastante dúvida. O câm-
bio é basicamente uma dúvida 
dos investidores.”

O sócio fundador da Fatorial 
Investimentos disse que a bolsa 
de valores brasileira operou quase 
o dia todo no negativo. “Pratica-
mente todos os setores operaram 
no vermelho. Em face dos resul-
tados corporativos. A Qualicorp 
chegou a cair quase 18%.”

Prova de vida no 
INSS suspensa
até final do ano

O Plenário do Senado aprovou 
o Projeto de Lei 385/2021, que 
suspende a comprovação de vida 
para os beneficiários do INSS até 
31 de dezembro. A proposta, com 
alterações feitas na Câmara dos 
Deputados, vai a sanção.

Cassado mandato da 
deputada acusada de 
mandar matar marido

O Plenário da Câmara dos 
Deputados cassou o mandato da 
deputada Flordelis (PSD-RJ), acu-
sada pelo Ministério Público do 
Rio de Janeiro de ser a mandante 
do assassinato do marido, o pastor 
Anderson do Carmo, em junho de 
2019, em Niterói (RJ). Foram 437 
votos favoráveis, 7 contrários e 12 
abstenções.

Q

Gustavo Sales/Câmara
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Um pesadelo chamado Brasil

Tanques em Brasília: distração ou novo golpe?

A construção offiste 
chegou para ficar
Por Paulo Salvador

É possível reunir 
economia, agilida-
de, modernidade e 

sustentabilidade em um só 
projeto de construção? Sim, 
isso se chama arquitetura 
modular ou offsite. Em ou-
tras palavras, a industrializa-
ção da construção. Acom-
panhando as mudanças do 
mundo e da sociedade, es-
sa é uma área que também 
busca inovação e eficácia 
em tempo integral. A tec-
nologia e o uso de novos re-
cursos e processos têm per-
mitido inserir os seculares 
canteiros de obras no am-
biente disruptivo. A incor-
poração de métodos produ-
tivos industriais, somados a 
softwares e o uso do aço de 
maneira otimizada tornou 
realidade uma construção 
cada dia mais sustentável e 
inteligente.

A base dessa revolução 
começa por algumas fren-
tes. Toda modelagem dos 
projetos é feita dentro do 
BIM (um verdadeiro espe-
lho digital do prédio que 
será construído que per-
mite especificar o uso dos 
materiais locais de instala-
ções elétricas e correções 
de patologias futuras) e a 
Construção Enxuta (Lean 
Construction), um méto-
do produtivo originado 
pela Toyota que otimiza 
toda cadeia de fornecedo-
res bem estabelecida e oti-
miza desperdícios. Quem 
abraça a construção off-
site precisa cumprir essas 
etapas, de ponta a ponta – 
estruturar-se tecnologica-
mente, investir em pesqui-
sas e no desenvolvimento 
de parcerias que possam 
amparar a esteira produti-
va.

Segundo relatório da 
Reportlinker, a construção 
offsite tem potencial pa-
ra alcançar a casa dos US$ 
51,9 bilhões até 2025, glo-
balmente. Outra consulto-
ria, a McKinsey, confirma 
o horizonte positivo. Se-
gundo seus levantamentos, 
esse mercado representou, 
em 2020, US$ 82,3 bilhões 
com crescimento global de 
5,5% ao ano (quase o dobro 
do crescimento da constru-
ção civil). Não à toa, a cons-
trução offsite atrai cada vez 
mais o interesse dos novos 

profissionais, sejam eles 
engenheiros, arquitetos, in-
corporadoras e demais elos 
da cadeia, na especialização 
desse método. As oportu-
nidades são imensas para 
quem quer começar. 

Uma outra pesquisa re-
cente da McKinsey & Com-
pany aponta que a constru-
ção modular apresenta, em 
média, uma redução de até 
20% nos custos de forma 
geral. Os processos e tec-
nologia empregados nesse 
sistema construtivo con-
tribuem para a redução de 
desperdícios (podendo ser 
de até 5 vezes menos que o 
de uma construção conven-
cional).

Ou seja, a construção 
offsite traz vantagens não 
somente para o orçamento, 
mas reduz muito o impacto 
ambiental gerado durante a 
execução da obra e permi-
te uma entrega mais rápida. 
Outro estudo, realizado pe-
la da Modular Building Ins-
titute (MBI), mostra que a 
entrega de uma edificação 
modular costuma ser de 
30% a 50% mais rápida em 
comparação aos métodos 
tradicionais. 

Já temos bons exemplos 
no Brasil. O Edifício Le-
vel, que fica em Tubarão 
(SC) e é o maior prédio 
modular da América La-
tina e que foi totalmente 
fabricado offsite, foi in-
teiramente montado no 
canteiro, em menos de 100 
dias. O mesmo é possível 
em outros segmentos, co-
mo varejo, por exemplo. 
Na empresa que lidero, há 
pouco tempo, entregamos 
150 lojas modulares pa-
ra o maior fabricantes de 
chocolates do Brasil. Lojas 
flexíveis, modernas e en-
tregues em tempo recorde, 
com a funcionalidade ade-
quada para cada destino.

A construção offsite é o 
futuro presente. Ela integra 
qualidade, prazos e custos 
além de conforto acústico e 
térmico, sem sacrificar uma 
verdadeira liberdade arqui-
tetônica. E tudo isso com 
o máximo respeito ao meio 
ambiente. Bem-vindos aos 
novos tempos da constru-
ção e ao incrível mundo da 
construção offsite.

Paulo Salvador é CEO da Modularis 
Offsite Building.

Por Isaac Roitman

Vivemos tempos di-
fíceis no Brasil, di-
ria, dramáticos. A 

pandemia da Covid-19 nos 
atingiu como um grande 
Tsunami. Milhares de vidas 
foram ceifadas. A fome e 
o desemprego atingiram as 
classes mais desamparadas 
e pobres. A violência, espe-
cialmente contra as mulhe-
res, é uma cena repetitiva no 
nosso cotidiano. O racismo 
e a intolerância prosperam.

Atritos, alguns fabrica-
dos, abalam a harmonia 
dos pilares da democracia. 
O embate entre os Poderes 
aponta para uma desagre-
gação no país. A educação 
e a saúde em frangalhos. A 
desinformação constante é 
um grande aliado da igno-
rância. O desenvolvimento 
da Ciência e Tecnologia no 
rumo do retrocesso. Cami-
nhamos rapidamente para 
sermos um país periférico 
e colonizado. O desencanto 
dos jovens, ao pensarem no 
futuro no Brasil e no mun-
do, é um atestado de retro-
cesso da humanidade.

Para complicar mais ain-
da, essa ameaça das mu-
danças climáticas. O Pai-
nel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC) alerta que os ocea-
nos, fontes de vida na Ter-

ra, podem se tornar nossos 
piores inimigos em escala 
global se nada for feito pa-
ra conter as emissões de 
gases do efeito estufa, com 
efeitos devastadores no au-
mento do nível do mar que 
obrigaria o deslocamento 
de 280 milhões de pessoas. 
E nesse cenário dantesco 
somos obrigados a testemu-
nhar a destruição de nossas 
florestas. Que insanidade.

Segundo o escritor irlan-
dês James Joyce, “a história 
é um pesadelo de que tento 
acordar”. É urgente o Brasil 
acordar e interromper esse 
pesadelo para não correr o 
risco e reprisar o mesmo 
filme nos próximos anos. A 
persistência da miséria e da 
desigualdade social é vergo-
nhosa, e é um atestado de 
incompetência da sociedade 
brasileira e de seus muitos 
governos.

O país demanda gran-
des transformações. Entre 
elas, uma reforma política 
sem espaço para políticos 
picaretas, resgatando a cre-
dibilidade política. Temos 
que atrair para as atividades 
políticas cidadãos honestos 
e capazes que, através do 
debate civilizado, desenvol-
vam novas ideias e ações 
virtuosas pelo bem comum.

A democratização dos 
meios de comunicação é 
imperiosa. A comunicação 

rápida e o acesso à informa-
ção são instrumentos para 
aperfeiçoar a democracia e 
não o contrário. A internet 
de banda larga deverá ser 
gratuita para todos, como a 
televisão aberta e o rádio.

O Brasil é um país privi-
legiado em seu patrimônio 
natural, e sua utilização de-
ve ser tema de um debate 
racional permanente que 
tenha como pano de fundo 
um desenvolvimento sus-
tentável. Da mesma forma 
devemos promover, difun-
dir e preservar o nosso pa-
trimônio cultural que é rico 
e belo.

A educação pública de 
qualidade para todos e to-
das é um pré-requisito para 
termos um Brasil melhor. 
Lembremos aqui o pensa-
mento de Anísio Teixeira: 
“Só existirá democracia 
no Brasil no dia em que se 
montar no país a máquina 
que prepara para as demo-
cracias. Essa máquina é a 
da escola pública”. Só te-
remos o Brasil de nossos 
sonhos se a educação básica 
ter como pilares, a ética, a 
solidariedade, a liberdade, a 
autonomia, o pensamento 
crítico, a competência e a 
responsabilidade social.

Vamos acordar para 
construir o Brasil do futuro. 
E nessa nova e brilhante al-
vorada é pertinente lembrar 

as palavras de Juscelino Ku-
bitschek, gravadas e imor-
talizadas na Praça dos Três 
Poderes: “Deste Planalto 
Central, desta solidão que 
em breve se transformará 
em cérebro das mais altas 
decisões nacionais, lanço os 
olhos mais uma vez sobre o 
amanhã o do meu país e an-
tevejo esta alvorada, com fé 
inquebrantável e uma con-
fiança sem limites no seu 
grande destino”.

Vamos também trans-
mitir às gerações futuras a 
mensagem da inspirada po-
esia que nos deixou Gonza-
guinha em sua música Nun-
ca pare de sonhar:  “Ontem 
um menino / Que brincava 
me falou / Hoje é semente 
do amanhã / Para não ter 
medo / Que esse tempo vai 
passar / Não se desespere, 
nem pare de sonhar / Nun-
ca se entregue / Nasça sem-
pre com as manhãs / Deixe 
a luz do sol brilhar no céu 
do seu olhar / Fé na vida, 
fé no homem, fé no que 
virá / Nós podemos tudo, 
nós podemos mais /Vamos 
lá fazer o que será”. Acorda 
Brasil.

Isaac Roitman é professor emérito da 
Universidade de Brasília, pesquisador 

emérito do CNPq, membro da 
Academia Brasileira de Ciência e do 
Movimento 2022-2030 O Brasil e o 

Mundo que queremos.

Por Luís Fernando 
Lopes

Ainda que seja nega-
da a relação direta 
do desfile de blin-

dados em Brasília com a 
votação da PEC (Proposta 
de Emenda Constitucional) 
do voto impresso, a reper-
cussão dos acontecimentos, 
sobretudo nas redes sociais, 
demonstra a necessidade 
clara do governo de mos-
trar poder quando a der-
rota para o que deseja está 
iminente. O esforço é para 
manter os apoiadores atiça-
dos, ainda que isso signifi-
que ameaçar a democracia e 
piorar muito a imagem e a 
situação política do país que 
já estão em ruínas.

Parece que erraram aque-
les que manifestaram não 
existir mais a possibilidade 

de golpes com tanques nas 
ruas. Os tanques desfilam e, 
apesar das controvérsias, a 
ameaça à democracia ficou 
evidente. Além da tentativa 
explícita de mudar as regras 
do jogo, a PEC do voto im-
presso, junto com outros 
projetos como o do “distri-
tão”, expressam o esforço 
deliberado de políticos para 
se manterem no poder, a 
despeito de suas péssimas 
atuações e dos meios uti-
lizados para atingir o que 
buscam.

Para além da atenção 
aos espetáculos diários que 
ocorrem no palco político 
e podem inclusive se tra-
tar de apenas de distrações 
planejadas com objetivos 
específicos, é preciso dedi-
car atenção aos interesses 
do “poder invisível” que 
apoia a eleição e a perma-

nência de alguns políticos 
para que seus privilégios 
estejam garantidos, inde-
pendente das consequ-
ências desastrosas para o 
conjunto da nação.

Em um momento no 
qual o mundo chama aten-
ção para os riscos iminen-
tes do aquecimento global, 
o Brasil segue desmatando 
e incentivando uma forma 
de uso de energia altamen-
te poluidora, como a ener-
gia por carvão. Para que 
essa “destruição lucrativa” 
continue sem barreiras ou 
possibilidades de punição, 
conta-se com um garantido 
apoio político no centro do 
poder nacional. E o desejo 
de continuidade no poder 
é tanto que torna possível 
a mobilização de tanques e 
soldados que desfilam pela 
Pátria Amada. Afinal, o des-

file de blindados ocorrer no 
mesmo dia da votação da 
PEC do voto impresso foi 
apenas uma trágica coinci-
dência.

Quais serão os próxi-
mos capítulos dessa tragi-
comédia? Teremos novas 
distrações? Ou seria mais 
adequado chamar de novas 
ameaças de golpe? A rea-
lidade da maioria do povo 
brasileiro, por sua vez, cla-
ma por mudanças concretas 
há tempos propaladas em 
discursos eleitoreiros, mas 
jamais completamente efe-
tivadas, seja pela incompe-
tência ou pela maldade de 
alguns nossos representan-
tes políticos e seus financia-
dores.

Luís Fernando Lopes é professor da 
Área de Humanidades do Centro 

Universitário Internacional Uninter.
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Incertezas de 2022 ainda não 
afetaram mercado de fusões

O mercado de fusões e aquisições brasileiro registrou 
um total de 1.169 transações e movimentou R$ 

285,5 bilhões este ano, até julho, segundo a TTR. Esses 
números representam um aumento de 50% no número de 
transações e 185% em valor em relação ao mesmo perío-
do de 2020. O setor de tecnologia permanece o mais ativo 
do ano, com um total de 449 transações.

Em conversa com a coluna, Manuela Lisboa, sócia da 
área de M&A do Machado Meyer Advogados, escritório 
que está entre os 4 maiores na área no Brasil, confirma 
que o primeiro semestre foi muito forte. Há uma busca 
grande por fundos de venture capital e private equity, es-
pecialmente os norte-americanos. O câmbio atrativo facili-
ta a procura por opções de investimento, e, por enquanto, 
a incerteza sobre o cenário indefinido para 2022, ano de 
eleições, ainda não prejudica.

Setores de saúde, agronegócios e tecnologia estão 
movimentados. Lisboa destaca a participação de fundos 
estrangeiros em investimentos em startups. Companhias 
já consolidadas estão incorporando empresas inovadoras 
para agregar inovação a seus negócios.

A coluna questionou sobre o “choque de culturas” entre 
startups e corporações. A especialista em fusões e aquisições 
domésticas e cross-border destaca que um fator importante 
é a permanência dos fundadores à frente da gestão. Além 
disso, quanto mais a startup pratica transparência e melhor a 
governança, maior a facilidade na incorporação.

Rio cresce

O Via Rio Pavuna é o mais novo shopping do Rio de 
Janeiro. Conta com a primeira unidade da SmartFit do 
bairro e de lojas da Magalu, Caixa, Espaço Rubro-Negro 
e Burger King. Ao todo, foram investidos R$ 120 milhões 
para concluir o shopping que, nos próximos meses, deverá 
gerar mais de 1500 empregos diretos e indiretos.

Seletivo

Os cortes de impostos na Era Trump reduziu a par-
ticipação dos pagamentos das empresas para 1% do PIB, 
enquanto os lucros cresceram de 5,4% para 9,7% do PIB. 
Dados do Tesouro dos EUA.

Rápidas

Saiu o edital do concurso para o Corpo Auxiliar de 
Praças (CAP) da Marinha, para 40 vagas de nível mé-
dio técnico. Inscrições em ingressonamarinha.mar.mil.
br até 26 de setembro *** Seda Intercâmbios promove 
Semana de Empregabilidade no Canadá entre 17 e 19 de 
agosto. Inscrições: bit.ly/seda-canada *** As inscrições 
para o Programa Trainee do Itaú Unibanco vão até 13 de 
setembro em traineefeitocomvoce.com.br *** A escritora 
Isa Colli lançará HQ contando história dos irmãos Mi-
notouro e Minotauro, lutadores de MMA *** Os sócios 
do escritório Sacha Calmon – Misabel Derzi anunciam 
o lançamento do Instituto SCMD, que visa fortalecer o 
acesso à justiça e aprimorar o ensino jurídico. O primeiro 
projeto será a concessão da “Bolsa de Estudo Sacha 
Calmon Misabel Derzi”, destinada a alunos da Faculdade 
de Direito da UFMG. Edital em bit.ly/institutoscmd *** 
Nos próximos dias 30 e 31, às 19h30, a Legião da Boa 
Vontade (LBV) promoverá a edição online de seu 26º 
Congresso Internacional de Assistência Social, sob o tema 
“Desigualdade social e pobreza: impactos psicossociais da 
pandemia”. Inscrições: lbv.org/congressosocial

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

SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO – TI RIO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio
de Janeiro, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23 do Estatuto
da Entidade, convoca os representantes de todas as empresas associ-
adas, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, que se reali-
zará no dia 19 de agosto de 2021, quinta-feira, às 9 horas e 30
minutos, em  primeira convocação e às 10 horas, em segunda convo-
cação, com quórum estabelecido nos § 4º do artigo 14º, e também com
fulcro nos artigos 15, 17 e 18, todos do Estatuto Social, excepcionalmen-
te através da plataforma digital do Zoom sob a vigência da Lei Federal nº
14.010/2020 e dos incisos II e III do artigo 17º da Lei 1420/2020, cujos
efeitos retroagiram ao início da pandemia para estabelecer a possibilida-
de e a validade das assembleias virtuais, para deliberação da seguinte
Ordem do Dia: Ponto único: Apreciação e votação da proposta para a
Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2023. A Assembleia será instalada
em caráter permanente para o fim que se destina. As empresas que
participarem através de representantes, deverão enviar com antecedên-
cia mínima de 2 dias a procuração, com a indicação de seu representante
legal, para terem direito a participação e voto.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2021.
Benito Leopoldo Diaz Paret - Presidente

COOPESTADO - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Servidores Públicos na Região Metropolitana

do Estado do Rio de Janeiro LTDA.
CNPJ nº 04.995.006/0001-05 NIRE JUCERJA nº 33.4.0004.127-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)
A Presidente do Conselho de Administração, conforme previsto no estatuto
da COOPESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,
convoca os 1975 (hum mil novecentos e setenta e cinco) cooperados em
condições de votar, a se reunirem em sua sede social, para a Assembleia
Geral Extraordinária, que se realizará na Rua Senador Dantas nº 71, sobre-
loja – Centro - Rio de Janeiro/RJ – 20031-202, no dia 26 de agosto de 2021,
obedecendo aos seguintes horários e quorum para instalação, sempre no
mesmo local, em 1ª (primeira) convocação, às 9 horas, com a presença de
dois terços (2/3) do número total de associados; em 2ª (segunda) convoca-
ção, às 10 horas, com a presença de metade mais um do número total de
associados; em 3ª (terceira) e última convocação, às 11 horas, com a pre-
sença mínima de dez associados, para deliberarem sobre o seguinte: 1º) A
Mudança de Endereço da Sede Social da COOPESTADO para a Rua
Desembargador José Isidro nº 40 salas 104/105, no Bairro da Tijuca, CEP
20521-160, Rio de Janeiro/RJ e 2º)  Assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro, 17 de Junho de 2021,
Roseane, Presidente do Conselho de Administração.

CARTÓRIO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Com o prazo de vinte dias - O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Monica de Freitas Lima Quindere - Juiz Titular do Cartório da 5ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com 
o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo, que funciona à Av. Erasmo Braga, 115, sala 209/211/213,  
A CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ, Tel.: 2588-2928, e-mail: 
cap05vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento 
Comum - Despesas Condominiais/Condomínio em Edifício, de nº 0246810-
85.2016.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 26 DE AGOSTO em 
face de: ARMANDO DUARTE ROCHA, objetivando INTIMAÇÃO. Assim, pelo 
presente edital, INTIMA o executado ARMANDO DUARTE ROCHA, que se 
encontra em lugar incerto e desconhecido, na forma do artigo 256 do CPC, 
para ciência da memória de cálculos apresentada pelo credor (art. 524 caput e 
seus incisos), sendo certo que eventual discordância dos valores apresentados 
deverá ser objeto de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no prazo de 
15 dias, cujo prazo fluirá independentemente de penhora ou nova intimação 
(art. 525 do CPC). Certificado o transcurso do prazo quinzenal, contado da 
intimação desta decisão (D.J.E), sem comprovação do depósito judicial, ou 
oferecimento de bens à penhora, fica ciente o Executado que o débito será 
acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios 
de 10 por cento (art. 523 §1º) e que será expedido desde logo mandado de 
penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523 §3º). Dado 
e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, vinte e três de junho de dois mil 
e vinte e um. Eu, Denise Tavares Mansur - Técnico de Atividade Judiciária 
- Matr. 01/29877, digitei. E eu, Meire Lucia Fernandes - Responsável pelo 
Expediente - Matr. 01/23609, o subscrevo.

“ERRATA”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPERATIVA DE ARTISTAS AUTONOMOS
LTDA – CONVOCAÇÃO DE AGE – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
E DE INICIO DA LIQUIDAÇÃO DA COOPERATIVA – A Coordenadora da
Comissão Administrativa da COOPERATIVA DE ARTISTAS AUTONOMOS
LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0004306-5 e inscrita no CNPJ
sob o nº. de registro 05.506.481/0001-25, Sra. Helena Stewart, no exercício
das suas atribuições, vem comunicar aos associados as devidas
ALTERAÇÕES E INCLUSÕES DE PAUTAS no Edital de Convocação para
AGE – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E DE INICIO DA
LIQUIDAÇÃO DA COOPERATIVA, publicado no dia 20/07/2021, na Página
4 – Financeiro do Jornal “MONITOR MERCANTIL” conforme a seguir: 1ª.
INCLUSÃO DE PAUTA: Fica transferida a data de realização da
Assembleia Geral para o dia 23/08/2021. 2ª. INCLUSÃO DE PAUTA NA
AGE: Item 3; Alínea “b” – Onde se lê: Eleição do Presidente Liquidante
(Art. 65; Lei 5764/1971), Leia-se: Eleição do Presidente e do Diretor Financeiro
Liquidante (Art. 65; Lei 5764/1971). 3ª. INCLUSÃO DE PAUTA NA AGE:
Item 4) Registro da ratificação da saída de sócios cooperados.

Rio de Janeiro – RJ, 12 de agosto de 2021.
Helena Stewart – Coordenadora da Comissão Administrativa

AVISO DE LEILÃO
A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO
GONÇALO, torna público para conhecimento dos interessados,
que no dia 30 de agosto de 2021, às 09h, realizará leilão na
forma on-line, dos veículos apreendidos ou removidos, a
qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do
recolhimento conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo
como leiloeiro o Sr. ALEXANDRO DA SILVA LACERDA,
devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº. 103. A cópia
do edital poderá ser consultado através dos sites
www.focoleiloes.com.br e www.alexandroleiloeiro.com.br.

Quem ganhou com  
tratamento precoce da Covid-19 
Vendas de remédio sem eficácia cresceram 29 vezes 

A CPI da Pandemia 
decidiu nesta quar-
ta que vai pedir o 

bloqueio de recursos da 
empresa Vitamedic, fabri-
cante da ivermectina. O 
bloqueio será pedido à Jus-
tiça Federal para garantir 
ressarcimento aos cofres 
públicos, já que o medica-
mento sem eficácia com-
provada para tratamento 
contra o coronavírus foi 
vendido a estados. Sena-
dores acusaram a empresa 
de lucrar milhões de reais 
com a venda do remédio e 
fazendo propaganda mes-
mo sem ter qualquer estu-
do acerca da medicação à 
custa de milhares de vidas 
perdidas para a Covid-19.

O depoente do dia foi 
Jailton Batista, diretor-exe-
cutivo da Vitamedic. Ele 
contestou na CPI  que a 
empresa teria oferecido al-
gum incentivo a médicos 
para receitarem ivermec-
tina, que faz parte do cha-

mado kit-Covid, no trata-
mento da Covid-19. Mas 
o senador Otto Alencar 
(PSD-BA) apresentou do-
cumentos que mostram pa-
gamentos no valor de R$ 10 
mil a profissionais que, para 
incentivar tratamento pre-
coce contra o coronavírus,  
de um medicamento sem 
eficácia comprovada cienti-
ficamente, após ser incen-
tivado pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

Em resposta ao senador, 
o diretor da empresa negou 
relação entre o pagamento e 
a receita dos medicamentos. 
“O pagamento não foi para 
estimular, foi só para levan-
tar informações”, disse Ba-
tista. De acordo com ele, os 
médicos foram financiados 
para levantar informações 
sobre estudos em andamen-
to.

Batista confirmou dados 
apresentados pelo relator 
da CPI, Renan Calheiros, 
que haviam sido repassados 

anteriormente pela empre-
sa. Segundo os números, 
as vendas com ivermectina 
totalizaram R$ 15,7 milhões 
em 2019. No ano seguinte, 
já durante a crise da Co-
vid-19, o faturamento com 
o produto foi de R$ 470 
milhões, ou seja, 29 vezes 
maior.

“Houve uma demanda 
do produto, nós somos fa-
bricantes, nós produzimos 
o que o mercado demanda. 
Foi só isso”, disse o dire-
tor em resposta aos ques-
tionamentos. “Ele tem a 
indicação terapêutica para 
outras doenças. Para qual-
quer produto nosso, a gente 
vai produzindo conforme a 
demanda do mercado”, ex-
plicou.

Propaganda

Sobre o financiamento 
de anúncio a favor do tra-
tamento precoce, Jailton 
Batista afirmou que o pe-

dido foi feito pela Asso-
ciação Médicos pela Vida 
e a empresa prontamente 
aceitou custear as publi-
cações em vários meios de 
comunicação do que cha-
mou de “estudo técnico” 
dos profissionais de saúde. 
O custo total para a em-
presa foi de R$ 717 mil, 
contou Batista.

Além do pagamento aos 
médicos, a CPI apontou 
para movimentações atípi-
cas nas contas da empresa, 
conforme informações do 
Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Co-
af) citadas pela senadora 
Eliziane Gama (Cidadania-
MA). “Nós desconhece-
mos qualquer pagamento 
atípico. Nossa empresa, ela 
é muito…Nós somos uma 
empresa que é auditada por 
auditorias internacionais e 
não podemos ter esse tipo 
de procedimento na nossa 
companhia”, afirmou o di-
retor.

Brasileiros investiram mais no 1º semestre
Os investimentos dos 

brasileiros alcançaram os R$ 
4,4 trilhões de patrimônio lí-
quido no primeiro semestre 
deste ano, de acordo com 
Associação Brasileira das En-
tidades dos Mercados Finan-
ceiro e de Capitais (Anbima). 
O resultado foi puxado pelos 
clientes do private, cujo volu-
me financeiro cresceu 8,8% 
no período, seguido pelo va-
rejo alta renda, com avanço 
de 8,5%. O varejo tradicional 
cresceu apenas 1,5%.

A base de dados da As-
sociação foi ampliada após 
uma mudança no Código 
de Distribuição: desde ju-
nho, todas as instituições 

que atendem clientes do 
varejo devem enviar infor-
mações para as estatísticas. 
Antes, ficavam dispensadas 
as casas com menos de 50 
agências bancárias ativas no 
país e/ou aquelas em que o 
patrimônio líquido do vare-
jo fosse inferior a 1% do to-
tal da estatística da Anbima. 
Com a mudança, os dados 
do varejo correspondem a 
73 instituições (eram 15 an-
tes). A base do private con-
ta também com três novos 
integrantes, somando 18 
instituições. Mantida a base 
de dados anterior, o patri-
mônio líquido total seria de 
R$ 4,0 trilhões.

Pela primeira vez na sé-
rie histórica (desde 2009), as 
ações se tornaram o principal 
produto da carteira dos in-
vestidores do private, respon-
dendo por 29,2% dos recur-
sos – em dezembro de 2020, 
esse percentual era de 26,3%. 
Os fundos de ações também 
despontaram: avançaram de 
8,0% para 9,6% da carteira, 
na mesma base de compara-
ção. Já os fundos multimerca-
dos, que ocupavam o primei-
ro lugar na preferência desses 
investidores, perderam parti-
cipação de 29,2% no final do 
ano passado para 28,1% em 
junho de 2021, ficando agora 
com a segunda posição.

“O avanço das ações e 
dos fundos de ações mos-
tra o movimento de di-
versificação das carteiras, 
com os clientes buscando 
investimentos mais arroja-
dos e com maior potencial 
de rentabilidade. Esse mo-
vimento já acontecia desde 
o ano passado e se inten-
sificou com a retomada da 
economia em 2021”, expli-
ca José Ramos Rocha Neto, 
presidente do Fórum de 
Distribuição da Anbima.

Na variação do volume 
financeiro, os fundos de 
ações cresceram 30,3% e as 
ações, 20,9% entre os clien-
tes do segmento.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Sapatos de Catherine Deneuve 
em leilão para caridade

Catherine Deneuve está abrindo mão de 125 pares de 
sapatos de grife em nome da caridade. Em setembro, 

calçados e acessórios doados pela atriz francesa, de seu 
acervo pessoal, serão leiloados na internet pela casa de 
leilões Artcurial (artcurial.com). O dinheiro arrecadado vai 
para a instituição Les Restos du Coeur, que distribui cestas 
de comida e quentinhas aos necessitados. Em 2019, De-
neuve arrecadou US$ 1,02 milhão quando leiloou roupas 
de alta-costura da Saint Laurent de sua própria coleção.

O leilão ocorrerá entre 7 e 14 de setembro, somente on-
line, com média de preços entre € 30 e € 150. A seleção traz 
peças que acompanharam Deneuve em diversas ocasiões, 
de tapetes vermelhos a desfiles de moda, incluindo calçados 
de marcas como Louboutin, Manolo Blahnik, Prada, Louis 
Vuitton, Balenciaga e Roger Vivier. Os tamanhos variam do 
37 ao 39.5 (padrão da França). As opções incluem scarpins, 
sandálias e botas, com variedade de cores, saltos e materiais. 
A atriz francesa está com 77 anos.

Destaque para  
apartamento na Lagoa

Leandro Brame (brameleiloes.com.br) destaca leilão do 
apartamento 104 situado à Rua Fonte da Saudade, 280, 
Lagoa. O imóvel, com direito a uma vaga de garagem, é 
localizado em edifício servido por três elevadores moder-
nizados. Apartamento com sala piso em taco, janela em 
esquadria de alumínio, 3 quartos sendo 1 suíte com vista 
parcial da Lagoa Rodrigo de Freitas, e mais 2 quartos com 
pequena varanda com vista para a rua, quarto de emprega-
da revertido para área de serviço, banheiro de empregada. 
Leilão em andamento com avaliação de R$ 700.000,00.

Oportunidade no Catete

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) divulga leilão do 
apartamento na Rua Pedro Américo, 64/304, Catete/
RJ. O imóvel é composto por sala com piso em tacos 
e paredes pintadas, corredor em piso vinílico, banheiro 
social com piso em cerâmica e azulejos até o teto, 3 
quartos, sendo 2 com piso em taco e parede pintada e 
o 3º com parte em tacos e parte em piso vinílico, todos 
com paredes pintadas, área, cozinha e dependências 
de empregada. O prédio é residencial, condomínio 
denominado Perez, possui 1 elevador e zelador em 
horário diurno, além de ficar próximo aos meios de 
transportes públicos e amplo comércio. Avaliação: R$ 
319.820,00. Leilão em andamento.

Promoção na Tijuca

Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) promove 
leilão do apartamento 401 na rua Clóvis Beviláqua, 96, na 
Tijuca. Prédio de 1960, área edificada de 68m². Condo-
mínio denominado Edifício Julius, com 4 pavimentos de 
ocupação residencial, contando com 10 apartamentos por 
andar. Construção em alvenaria. O prédio possui 2 elevado-
res, garagem coberta, entrada gradeada, porteiro eletrônico. 
Câmeras de vigilância na portaria, nos elevadores e na gara-
gem. Avaliação: R$ 440 mil. Leilão no dia 17 de agosto.

Sala comercial em Copacabana

Cristina Façanha (facanhaleiloes.com.br) divulga leilão 
da sala comercial 1.318 na Av, Nossa Senhora de Copaca-
bana, 195. Tem 29m². Está situada em prédio comercial, 
de 1980, com 14 andares, 18 salas por andar, sendo que 
há salas a partir do terceiro andar, o primeiro e segundo 
andares são compostos por lojas e o acesso do primeiro 
para o segundo andar, pode ser feito por escada rolante. 
Há 3 elevadores, sendo 2 sociais e 1  de serviços, com 
serviço de ascensorista, prédio com garagem, sistema de 
câmera de segurança, serviço de portaria funciona das 7 
horas às 22 horas, não possui área de lazer. Avaliação: R$ 
300.000,00. Leilão no dia 23 de agosto.

BANCO MODAL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Acionistas do Banco Modal S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada no dia 10 de setembro de 2021, às 14h00, de modo 
exclusivamente virtual, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, por meio da plataforma eletrônica ALFM 
Easy Voting (“Plataforma”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: eleição de novo membro para 
integrar o Conselho de Administração da Companhia. Informações Gerais: (1) Manual para Participação: 
As orientações detalhadas para participação na Assembleia e os documentos e informações pertinentes 
à matéria a ser deliberada, incluindo a Proposta da Administração, constam do Manual para Participação na 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“Manual”), e encontram-se à disposição dos Acionistas para 
consulta (i) na sede da Companhia; (ii) no website de Relações com Investidores da Companhia (ri.modal.
com.br); (iii) no website da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br); e (iv) no website da 
B3 (www.b3.com.br). (2) Cadastramento: Os Acionistas, por si ou por seus procuradores, que desejarem 
participar da Assembleia deverão acessar o link https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.
aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxYzGslwcZZVw90A9yGRCqcOQ1tFsJtsxF+XTqxyZNf2p e efetuar o respectivo 
cadastramento perante a Plataforma, impreterivelmente até o dia 08 de setembro de 2021 (inclusive), preenchendo 
todas as informações solicitadas e fornecendo todos os documentos indicados no Manual. Os Acionistas ou 
procuradores, conforme aplicável, que não realizarem o cadastramento dentro do prazo acima mencionado 
não poderão participar da Assembleia. (3) Participação na Assembleia: A participação dos Acionistas na 
Assembleia poderá ser pessoal ou por meio de procurador devidamente constituído, somente através da 
Plataforma, ficando registrado que, quando da realização do cadastramento referido no item (2) acima, deverá 
ser observado o seguinte: (i) Participação Pessoal: os Acionistas que forem participar pessoalmente deverão 
apresentar os documentos que comprovem a titularidade de suas ações, sendo que, no caso de (a) pessoa 
física, a sua identidade; e (b) no caso de pessoa jurídica ou fundos, a sua devida representação, incluindo 
os documentos societários e os atos de eleição do seu representante legal/administrador/gestor, conforme 
aplicável, bem como o documento de identidade do representante legal, sendo que para fins de apresentação 
dos documentos indicados nos itens (a) e (b) anteriores, deverão ser atendidas as formalidades indicadas no 
Manual; ou (ii) Participação por meio de Procurador: no caso de participação de Acionista por meio de procurador, 
deverão ser apresentados, além dos documentos que comprovem a titularidade das ações pelo acionista, a 
respectiva procuração, nos termos do Art. 126 da Lei nº 6.404/76, e os demais documentos mencionados no 
Manual, incluindo os documentos pessoais do procurador.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2021.
Diniz Ferreira Baptista 

Presidente do Conselho de Administração

Governo do Rio assina 
privatização da Cedae
O Governo do Es-

tado do Rio de 
Janeiro assinou 

nesta quarta-feira o contra-
to de privatização da água 
e saneamento público pa-
ra 26 municípios e para os 
bairros do centro, sul e nor-
te da capital, com a empre-
sa Águas do Rio, do grupo 
Aegea, consórcio vencedor 
do leilão da Companhia Es-
tadual de Águas e Esgotos 
(Cedae), realizado em abril. 
O consórcio arrematou os 
blocos 1 e 4 por R$ 15,4 
bilhões, com ágios respecti-
vos de 103,13% e 187,75%.

O governador do Rio de 
Janeiro, Claudio Castro, dis-
se, ao assinar a privatização, 
que o objetivo é levar água, 
esgoto, cidadania e digni-
dade para a população do 
estado, transformando o 
ambiente. “Essa concessão 
demonstra uma virada de 
página no Rio de Janeiro”.

O governador lembrou 
que, após a assinatura dos 
contratos, os municípios 
receberão a primeira parce-
la dos valores da outorga, 
equivalente a 65%. A expec-
tativa é que esse montante 
esteja disponível já na se-
gunda quinzena deste mês. 
O pagamento será dividido 
em três parcelas. As restan-

tes serão desembolsadas em 
2022 e 2025. “Agora, vamos 
fazer valer o que consta no 
edital. Para que todos os 
benefícios previstos sejam 
sentidos pela população o 
quanto antes e que, de fato, 
este dia seja um marco no 
saneamento do estado. To-
do esse recurso adquirido 
com o leilão terá um único 
destino, investimentos para 
a população nos próximos 
anos”, disse o governador.

Durante a transição, com 
duração prevista de seis me-
ses, podendo se estender a 
nove meses, serão definidas 
as obras que deverão ser re-
alizadas para que o estado 
atinja as metas de univer-
salização. O estado espera 
beneficiar 10 milhões de 
pessoas e investimentos de 
R$ 126 bilhões nos 35 anos 
de concessão.

Investimentos

O diretor-presidente da 
Águas do Rio, Alexandre 
Bianchini, anunciou que o 
planejamento já está pron-
to, e que a meta é garantir 
a universalização dos servi-
ços em 12 anos, com 99% 
da população com acesso à 
água tratada e 90% com co-
leta e tratamento de esgoto.

“Logo no primeiro mo-
mento em que assumirmos 
a operação, já serão inicia-
dos os investimentos nos 
bairros que a Águas do Rio 
atuará na capital e também 
nas demais 26 cidades. Ou-
tro ponto importante é que 
vamos ampliar a tarifa social 
não só para os 5% estipu-
lados, mas vamos trabalhar 
para que essa tarifa chegue a 
mais pessoas, especialmente 
nesse momento de pande-
mia”, disse Bianchini.

A concessionária vai con-
tribuir também para a recu-
peração ambiental da Baía 
de Guanabara com a cons-
trução de coletores de esgo-
to formando um cinturão, 
que vai evitar que milhões 
de litros de esgoto sem tra-
tamento sejam despejados 
diariamente nesse ecossis-
tema. Na implantação dos 
cinturões serão investidos 
R$ 2,7 bilhões nos próxi-
mos cinco anos.

A Águas do Rio vai ante-
cipar R$ 645 milhões para 
a implantação dos sistemas 
de esgotamento sanitário 
em Japeri e Queimados e 
de cinturões em um trecho 
de Nova Iguaçu, municípios 
da Baixada Fluminense. Es-
sas cidades estão na área 
de concessão da empresa e 

impactam diretamente no 
Rio Guandu, de onde vem 
a água que abastece a maior 
parte da Região Metropoli-
tana do Rio de Janeiro.

Bloco 3

O secretário da Casa Ci-
vil, Nicola Miccione, infor-
mou que o governo está 
dando prosseguimento à 
concessão do bloco 3, que 
não teve vencedores no lei-
lão. Uma nova oferta está 
prevista para dezembro. O 
bloco vai beneficiar mais 3 
milhões de pessoas no esta-
do. O bloco 3 engloba área 
da Zona Oeste da capital 
controlada por milícias, o 
que dificulta atrair investi-
dores.

Nesta quinta-feira, o 
governo assinará contra-
to com a Iguá Saneamen-
to, vencedora do Bloco 2 
da Cedae, com outorga de 
R$ 7,286 bilhões e ágio de 
129,68%. O contrato envol-
ve serviços de distribuição 
de água e coleta e tratamen-
to de esgoto para cerca de 
1,2 milhão de pessoas dos 
bairros da zona oeste do 
Rio de Janeiro e dos muni-
cípios de Miguel Pereira e 
Paty do Alferes, no centro-
-sul fluminense.

Prêmios da Loterj não retirados  
podem ir para o Comitê Paralímpico

Os prêmios da Lo-
teria do Estado 
do Rio de Janei-

ro (Loterj) não reclamados 
pelos ganhadores podem ser 
repassados ao Comitê Para-
límpico Brasileiro (CPB). É 
o que determina o projeto de 
lei 374/15 que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) aprovou 
nesta quarta-feira, em discus-
são única. O texto seguirá pa-
ra o governador Cláudio Cas-
tro, que tem até 15 dias úteis 
para sancioná-lo ou vetá-lo.

O objetivo da proposta 
é patrocinar atletas de al-
to rendimento em moda-
lidades reconhecidas pelo 
Comitê Paralímpico In-
ternacional. O novo texto 
também complementa o 
Decreto-Lei 138/75, que 
criou a Loterj, determinan-
do que após desconto de 
30% do lucro líquido da lo-
teria para fundo específico, 
o montante de lucro restan-
te seja investido para fins 
de assistência hospitalar e 
escolar, de interesses social, 

esportivo, cultural e educa-
cional ou aportados no Co-
mitê Paralímpico Brasileiro 
e no Fundo Único de Pre-
vidência Social do Estado 
do Rio (Rioprevidência). O 
Executivo regulamentará a 
norma e quanto cada área 
e órgão receberá dos lucros 
da Loterj.

A medida é de autoria 
original do deputado Bebe-
to (Pode), do deputado li-
cenciado Thiago Pampolha 
e dos ex-parlamentares es-
taduais Dica, Flávio Bolso-

naro, Geraldo Pudim, Paulo 
Ramos, Pedro Fernandes e 
Tânia Rodrigues. “Sabemos 
da dificuldade de se conse-
guir patrocínio nos esportes 
e que muitos atletas se sacri-
ficam para seguir sua rotina 
de exercícios. Sem dinheiro, 
muitos têm apenas grande 
amor pelo esporte, o que 
faz com que tenham dis-
posição para prosseguir na 
carreira. Muitos desistem 
no meio do caminho por 
falta de estrutura”, justifi-
cou Bebeto.
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CELEO REDES EXPANSÕES S.A.
CNPJ nº 32.063.222/0001-40

Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo Redes Expansões S.A. (“Companhia” ou “CRE”), em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter 
à apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras (controladora e consolidado) referentes ao exercício findo em 31/12/2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. 
A Companhia: A Celeo Redes Expansões S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, tem por objeto social, entre outros, a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, como sócia ou acionista, podento 
representar sociedades nacionais ou estrangeiras e ainda participar de consórcios. A Companhia tem o seu controle compartilhado entre a Celeo Redes Brasil S.A. e o fundo de pensão holandês APG Group (“APG”). 3. Principais acon-
tecimentos no exercício: (a) Transferência de participação da Parintins - Em fevereiro de 2020 a Celeo Redes Expansões S.A. emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A Celeo Redes Brasil S.A. adquiriu 
essas novas ações e em contrapartida transferiu 100% de participação que detinha na Parintins transmissora de Energia S.A. (“Parintins”) para a Companhia. (b) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - A Companhia 
realizou aportes na Parintins no montante de R$ 73.847 mil. (c) Integralização de capital - Em outubro de 2020 a Companhia aumentou o capital social na Parintins no montante de R$ 49.862 mil por meio do AFAC realizado. (d) Cédula 
de Crédito Bancário (CCB) - Em dia 31/10/2020 a Parintins assinou Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco da Amazônia S.A. no valor total de R$ 800.000 destinados à implantação do sistema de transmissão da Companhia. 
Sobre o total da dívida incidirá a Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), composta pelo Fator de Atualização Monetária (FAM) e pelo Componente Prefixado da TFC de aproximadamente 1,11% ao ano. A dívida resultante da 
CCB será paga em 252 prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira prestação no dia 15/11/2023 e as demais prestações sempre no dia 15 dos meses subsequentes, vencendo-se a última prestação em 15/11/2044. O desem-
bolso está previsto para ocorrer no segundo semestre de 2021. (e) Receita Anual Permitida (RAP) - A RAP da Jauru para o ciclo 2020-2021 foi de R$ 70.084 mil (R$ 68.793 mil para o ciclo 2019-2020). (f) Disponibilidade da linha de 
transmissão - A disponibilidade da linha de transmissão no exercício de 2020 foi 100% (99% em 2019). 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com 
qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 (três) anos permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos 
necessários ao funcionamento regular da Companhia, bem como praticar todo e qualquer ato de gestão no interesse da Companhia. (b) Fiscal - O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 3 (três) membros e por igual 
número de suplentes. O Conselho Fiscal  somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante deliberação dos acionistas, conforme previsto em lei. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições 
legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras (controladora e consolidado) da Companhia com as opiniões expressas no relatório dos auditores 
independentes sobre as demonstrações financeiras (controladora e consolidado) para o exercício findo em 31/12/2020.

Balanços patrimoniais (controladora e consolidado) 
Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado (controladora e consolidado) 
Exercícios findos em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (controladora e consolidado) - Exercícios findos em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado abrangente (controladora e consolidado) 
Exercícios findos em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa (controladora e consolidado) 
Exercícios findos em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras (controladora e consolidado) 
Exercícios findos em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa 8 6.204 89 8.112 3.507
Títulos e valores mobiliários 9 (i) - - 12.529 1.929
Concessionárias e permissionárias 10 - - 7.201 7.241
Ativo de contrato 11 - - 82.582 79.186
Impostos e contribuições 
 a recuperar 1 - 3.300 3.780
Dividendos a receber 27 (d) 1.998 1.756 - -
Outros ativos 12 1 2 13.189 10.210
Total do ativo circulante 8.204 1.847 126.913 105.853
Ativo de contrato 11 - - 686.554 444.013
Títulos e valores mobiliários 9 (ii) - - 13.024 12.787
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital 27 (a) 23.985 - - -
Total do realizável a longo prazo 23.985 - 699.578 456.800
Investimento 13 265.584 141.523 - -
Imobilizado e Intangível - - 3.801 3.971
Total do investimento 265.584 141.523 3.801 3.971
Total do ativo não circulante 289.569 141.523 703.379 460.771
Total do ativo 297.773 143.370 830.292 566.624
Fornecedores 14 52 18 41.969 1.124
Financiamento 15 - - 18.866 17.862
Debêntures 16 - - 3.385 10.287
Impostos e contribuições 
 a recolher 3 - 5.778 2.361
PIS e COFINS diferidos 17 - - 5.959 6.162
Dividendos a pagar 20 (c) 26.634 9.519 29.682 10.397
Encargos setoriais - - 3.355 2.839
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital - 796 - 796
Contas a pagar 
 de parte relacionada 27 (b) 58.871 58.871 75.745 58.871
Outros passivos - 2 7.058 5.834
Total do passivo circulante 85.560 69.206 191.797 116.533
Financiamento 15 - - 75.433 95.161
Debêntures 16 - - 69.097 60.808
PIS e COFINS Diferidos 17 - - 65.003 42.213
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos 18 - - 71.043 29.487
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital 27 (a) 74.738 - 74.738 -
Outros passivos - - 458 456
Total do passivo não circulante 74.738 - 355.772 228.125
Total dos passivos 160.298 69.206 547.569 344.658
Capital social 20 (a) 51.670 43.307 51.670 43.307
Reserva de capital 297 297 297 297
Reservas de lucros 20 (b) 85.508 30.560 85.508 30.560
Patrimônio líquido 
 de não controladores 137.475 74.164 137.475 74.164
Participação de não controladores 21 - - 145.248 147.802
Total do patrimônio líquido 137.475 74.164 282.723 221.966
Total do passivo 
 e patrimônio líquido 297.773 143.370 830.292 566.624

Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Receita operacional líquida 22 - - 257.943 24.576
Pessoal - - (5.160) (2.216)
Material - - (836) (191)
Serviços de terceiros 23 (a) - - (3.882) (3.707)
Custo de construção 24 - - (109.803) -
Outros - - (1.151) (523)
Custos operacionais - - (120.832) (6.637)
Lucro bruto - - 137.111 17.939
Pessoal - - (329) (67)
Serviços de terceiros 23 (b) (158) (65) (1.462) (626)
Outros - (9) (2.815) (1.071)
Despesas operacionais (158) (74) (4.606) (1.764)
Resultado antes 
 das despesas financeiras (158) (74) 132.505 16.175
Receitas financeiras 2 4 597 608
Despesas financeiras (5) (5) (18.290) (7.912)
Despesas financeiras líquidas 25 (3) (1) (17.693) (7.304)
Resultado de equivalência 
 patrimonial 13 (a) 72.224 3.317 - -
Ganho na aquisição de empresa 1.1 - 36.837 - 36.837
Resultado antes dos impostos 72.063 40.079 114.812 45.708
Imposto de renda e contribuição 
 social correntes - - (506) -
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos - - (37.551) (3.968)
Imposto de renda 
 e contribuição social 26 - - (38.057) (3.968)
Lucro líquido do exercício 72.063 40.079 76.755 41.740
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores 72.063 40.079 72.063 40.079
Acionistas não controladores 21 - - 4.692 1.661
Lucro líquido do exercício 72.063 40.079 76.755 41.740
Resultado por ação
Resultado por ação - básico 
 e diluído (em R$) 0,92 0,93 0,98 0,96

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro líquido do exercício 72.063 40.079 76.755 41.740
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente 
 total do exercício 72.063 40.079 76.755 41.740
Resultado abrangente atribuído aos:
Acionistas controladores 72.063 40.079 72.063 40.079
Acionistas não controladores - - 4.692 1.661
Resultado abrangente 
 total do exercício 72.063 40.079 76.755 41.740

Fluxo de caixa atividades Controladora Consolidado
 operacionais Nota 2020 2019 2020 2019
Lucro líquido do exercício 72.063 40.079 76.755 41.740
Ajustes para:
- Imposto de renda e 
 contribuição social diferidos - - 37.551 3.968
- PIS E COFINS diferido - - 19.311 (495)
- Juros sobre financiamentos 
 e debêntures 25 - - 15.958 7.214
- Resultado de equivalência 
 patrimonial 13 (a) (72.224) (3.317) - -
- Ganho na aquisição de empresa 1.1 - (36.837) - (36.837)
- Receita de construção 22 - - (225.938) -
- Remuneração do ativo de contrato 11 - - (63.748) (26.953)

(161) (75) (140.111) (11.363)
Variações em:
- Títulos e valores mobiliários - - (10.600) 20.307
- Concessionárias 
 e permissionárias - - 40 469
- Ativo de contrato 11 - - 79.186 32.301
- Impostos e contribuições 
 a recuperar (1) - 480 1.163
- Outros ativos 1 (3) (4.570) (4.191)
- Fornecedores 34 18 34.987 49
- Impostos e contribuições 
 a recolher 3 - 2.474 (135)
- Encargos setoriais - - 516 (14)
- Outros passivos (2) 3 1.413 (4.239)
Financiamento - pagamento 
 de juros 15 - - (7.470) (3.922)
Debêntures - pagamento de juros 16 - - (5.624) (2.912)
Caixa atividades operacionais (126) (57) (49.279) 27.513
Fluxo de caixa atividades 
 de investimento
Títulos e valores mobiliários - - (237) (12.787)
Dividendos recebidos 13 (a) 6.146 2.052 - -
Adiantamento futuro 
 aumento de capital - aporte 27 (a) (73.847) - -
Caixa e equivalentes de caixa 
adquirido controlada - - 210 183
Imobilizado e intangível - - 170 1.079
Caixa atividades 
 de investimento (67.702) 2.052 143 (11.525)
Fluxo de caixa atividades 
 de financiamento
Integralização de capital - 90 - -
Adiantamento futuro aumento 
 de capital - recebido 27 (a) 73.942 796 73.942 796
Recompra de ações 19 (a) - (2.802) - (2.802)
Financiamentos - pagamento 
 de principal 14 (18.656) (8.217)
Debêntures - pagamento 
 de principal 15 - - (1.545) (2.258)
Caixa atividade de financiamento 73.942 (1.916) 53.741 (12.481)
Aumento caixa e 
 equivalentes de caixa 6.115 79 4.605 3.507
Caixa e equivalentes 
 de caixa no início do exercício 89 10 3.507 -
Caixa e equivalentes 
 de caixa em 31 dezembro 6.204 89 8.112 3.507

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital Social
Outras 

reservas 
de capital

Reserva de lucros
Lucros 
acumu-
lados Total

Não 
controlador TotalNota

Subs-
crito

A 
Integra-

lizar

Inte-
grali-
zado Legal

Retenção 
lucros

Saldo em 31 de dezembro de 2018 100 (90) 10 - - - - 10 - 10
Aumento de capital - 90 90 - - - - 90 - 90
Aumento de capital com emissão de novas ações 20 (a) - - 43.207 - - - - 43.207 - 43.207
Outras reservas de capital 20 (a) - - - 3.099 - - - 3.099 - 3.099
Recompra de ações 20 (a) - - - (2.802) - - - (2.802) - (2.802)
Participação de não controladores - - - - - - - - 146.141 146.141
Lucro líquido do exercício - - - - - - 40.079 40.079 1.661 41.740
Reserva legal 20 (b) - - - - 2.004 - (2.004) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios 20 (c) - - - - - - (9.519) (9.519) - (9.519)
Reserva de retenção de lucros 20 (b) - - - - - 28.556 (28.556) - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 100 - 43.307 297 2.004 28.556 - 74.164 147.802 221.966
Aumento de capital com emissão de novas ações 20 (a) - - 8.363 - - - - 8.363 8.363
Outros ajustes - - - - - - - -
Participação de não controladores - - - - - - - - (7.246) (7.246)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 72.063 72.063 4.692 76.755
Reserva legal 20 (b) - - - - 3.603 - (3.603) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios 20 (c) - - - - - - (17.115) (17.115) - (17.115)
Reserva de retenção de lucros 20 (b) - - - - - 51.345 (51.345) - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 100 - 51.670 297 5.607 79.901 - 137.475 145.248 282.723

1 Contexto operacional: A Celeo Redes Expansões S.A. (“Companhia”), so-
ciedade anônima fechada, foi constituída em 23/10/2018 e está estabelecida 
na cidade do Rio de Janeiro - Brasil. A Companhia tem por objeto social, entre 
outros, a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresá-
rias, como sócia ou acionista, podendo representar sociedades nacionais ou 
estrangeiras e ainda participar de consórcios. Em 31/12/2020 e 2019 a Celeo 
Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”) possui 100% das ações da Companhia. 
Contudo, a Companhia tem o seu controle compartilhado entre a Celeo Re-
des Brasil S.A. e o fundo de pensão holandês APG Group (“APG”), conforme 
estabelecido em Acordo de Acionistas. A Celeo Redes Brasil S.A. e a APG 
possuíam um acordo que previa que a Celeo Redes Brasil S.A. adquirisse 
100% das ações da Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. (“Ca-
cheira Paulista”) e 33,33% das ações da Jauru Transmissora de Energia S.A. 
(“Jauru”) que pertenciam a Isolux Energia e Participações S.A. (“Isolux”). Após 
essas aquisições, a Celeo Redes Brasil S.A. teria que transferir essas ações 
para a Celeo Redes Expansões S.A. Em julho de 2019 a Celeo Redes Ex-
pansões S.A. adquiriu 33,33% das ações da Jauru que pertenciam à Cobra 
Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A. (“Cobra”). O preço de compra 
atribuído a essas ações foi de R$ 58.871. Em agosto de 2019 a Celeo Redes 
Brasil S.A. transferiu 33,33% das ações adquiridas da Isolux para a Celeo Re-
des Expansões S.A. Após a aquisição em julho de 2019 de 33,33% das ações 
da Jauru que pertenciam a Cobra e o recebimento de 33,33% das ações da 
Jauru que pertenciam a Celeo Redes Brasil S.A., a Celeo Redes Expansões 
S.A. passou a deter 67% das ações da Jauru, passando a assumir o controle 
das operações e consequentemente consolidar seus ativos e passivos. Há 
a expectativa da Celeo Redes Brasil S.A. transferir 100% das ações da Ca-
choeira Paulista para a Celeo Redes Expansões S.A. em 2021. Em fevereiro 
de 2020 a Celeo Redes Brasil S.A. transferiu 100% das ações da Parintins 
Amazonas Transmissora de Energia S.A. (“Parintins”) para a Celeo Redes Ex-
pansões S.A. A Companhia apresenta capital circulante negativo consolidado 
de R$ 47.769 (R$ 10.680 em 31/12/2019), substancialmente devido ao contas 
a pagar com a sua controladora em conjunto Celeo Redes Brasil S.A relativa 
a aquisição de 33,33% das ações da Jauru que pertenciam à Cobra Brasil e à 
Elecnor do Brasil Ltda. (“Elecnor”), empresa responsável pela construção da 
linha de transmissão da Parintins Transmissora de Energia S.A. (“Parintins”). 
A expectativa da administração da Companhia é que a Celeo Redes Brasil 
utilize esse saldo a receber para aumentar o capital social. A Parintins está 
em fase de construção da sua linha de transmissão e dependerá dos aportes 
de capital da Companhia e/ou de financiamento obtido junto as instituições 
financeiras, até o momento que passe a gerar seus próprios fluxos de caixa 
operacionais. Portanto, as demonstrações financeiras devem ser lidas nes-
se contexto. 1.1 Controladas - As empresas controladas são definidas como 
“Grupo” quando mencionadas em conjunto com a Companhia.

% de participação
2020 2019

Jauru Transmissora de Energia S.A. (“ Jauru” ) (a) 67% 67%
Parintins Amazonas Transmissora 
 de Energia S.A. (“Parintins”) (b) 100% -
(a) Jauru - (a.1) Aquisição de participação de 33,33% - Em 31/07/2019, 
a Companhia adquiriu 33,33% das ações da Jauru que pertenciam à Cobra 
Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A. (“Cobra”). O preço de compra 
atribuído a essas ações foi de R$ 58.871. Ainda durante o exercício social 
findo em 31/12/2019, a alocação do preço de compra  correspondente à parti-
cipação da Companhia na Jauru foi concluída, seguindo os princípios do IFRS 
3/CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios. Como resultado foi registrado um 
ganho de R$ 36.837 no resultado do exercício, conforme demonstrado a se-
guir:

Valor 
justo

Caixa e equivalentes de caixa 183
Títulos e valores mobiliários 22.236
Concessionárias e permissionárias 7.710
Ativo de contrato 528.547
Outros ativos 19.073
Ativos identificáveis 577.749
Finaciamentos 194.213
PIS e COFINS diferidos 48.891
Imposto de renda e contribuição social diferidos 25.519
Outros passivos 21.973
Passivos assumidos 290.596
Total dos ativos identificáveis, líquido 287.153
Participação adquirida 33%
Acervo líquido adquirido 95.708
Contraprestação transferida pela aquisição 58.871
Compra vantajosa 36.837
(a.2) Transferência das ações pertencentes da Celeo Redes para a Com-
panhia - Em agosto de 2019 a Celeo Redes Expansões S.A. emitiu novas 

ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A Celeo Redes Brasil S.A. 
adquiriu essas novas ações e em contrapartida transferiu 33,33% de partici-
pação que detinha na Jauru para a Companhia. Após essa transação, a Com-
panhia ficou com 67% de participação na Jauru, sendo 33,33% da aquisição 
descrita no item (a.1) e 33,33% oriundo dessa transferência de participação. 
(a.3) Contexto operacional da Jauru - A Jauru, sociedade anônima fechada, 
foi constituída em 03/12/2006 e está estabelecida na cidade do Rio de Janei-
ro. A Jauru tem por objeto social a exploração de concessões de Serviços 
Públicos de Transmissão de Energia, prestados mediante implantação, opera-
ção e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços comple-
mentares necessários à transmissão de energia elétrica. Esta atividade é re-
gulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada 
ao Ministério de Minas e Energia (MME). (a.4) Contrato de concessão - O 
contrato de concessão Nº 001/2007 (“Contrato”), para o período de 30 anos, 
tem como objetivo: (i) instalações de transmissão em 230 KV, com origem na 
Subestação Samuel e término na Subestação Ariquemes, ambas no Estado 
de Rondônia, com circuito simples e com extensão aproximada de 153 km; 
pela linha de transmissão 230 KV, com origem na Subestação Ariquemes e 
término na Subestação Ji-Paraná, ambas no Estado de Rondônia, com circui-
to simples e com extensão aproximada de 164 km; pela linha de transmissão 
230 KV, com origem na Subestação Ji-Paraná e término em Pimenta Bueno, 
ambas no Estado de Rondônia, com circuito simples e com extensão aproxi-
mada de 118 km; pela linha de transmissão 230 KV, com origem na Subesta-
ção Pimenta Bueno e término na Subestação Vilhena, ambas no Estado de 
Rondônia, com circuito simples e com extensão aproximada de 160 km; e pela 
linha de transmissão 230 KV, com origem na Subestação Vilhena, no Estado 
de Rondônia e término em Jauru, no Estado de Mato Grosso, com circuito 
duplo e com extensão aproximada de 354 km; e (ii) entradas de linhas 230 KV 
na Subestação Samuel, 230 KV na Subestação Ariquemes por reatores de li-
nha, 230 KV na Subestação Pimenta Bueno por reatores de linha, 230 KV na 
Subestação Vilhena por reatores de linha e 230 KV na Subestação Jauru por 
reatores de linha bem como as respectivas instalações vinculadas e demais 
instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, co-
mando, controle, telecomunicação, administração e apoio. O Contrato foi as-
sinado no dia 20/04/2007 e tem vigência de 30 anos, com o seu vencimento 
no dia 20/04/2037. A Companhia entrou em operação comercial em maio de 
2013. A partir de julho de 2024 (16º ano de operação comercial) a Companhia 
receberá 50% da receita anual permitida do 15º ano, estendendo-se até o 
término do prazo da concessão. (a.5) Receita anual permitida (RAP) - A 
Resolução Homologatória nº 2.727, de 14 de julho de 2020, estabeleu a RAP 
da Companhia para o ciclo 2020-2021 em R$ 70.084 (R$ 68.793 para o ciclo 
2019-2020). (b) Parintins - (b.2) Transferência das ações pertencentes da 
Celeo Redes para a Companhia - Em fevereiro de 2020 a Celeo Redes Ex-
pansões S.A. emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
A Celeo Redes Brasil S.A. adquiriu essas novas ações e em contrapartida 
transferiu 100% de participação que detinha na Parintins para a Companhia. 
(b.2) Contexto operacional da Parintins - A Parintins Amazonas Transmis-
sora de Energia S.A., sociedade anônima fechada, foi constituída em 
28/01/2019 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ - Brasil. A 
Parintins tem por objeto social a exploração de concessões de serviço público 
de transmissão de energia elétrica, prestados mediante a implantação, cons-
trução, montagem, operação e manutenção de instalações de transmissão de 
energia elétrica, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de 
equipamentos e materiais de reserva, programação, medições e demais ser-
viços complementares necessários à transmissão de energia elétrica, segun-
do os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos. (b.3) Contrato de 
concesão - O contrato de concessão N° 16/2019 (“Contrato”), para o perío-
dos de 30 anos, tem como objetivo: instalações de transmissão nos estados 
do Pará e do Amazonas, compostas pela (i) linha de transmissão Oriximiná - 
Juruti, em 230 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 138 km, com 
orgem na subestação Oriximiná e término na subestaçãi Juruti, (ii) pela linha 
de transmissão Juruti - Parintins, em 230 kV, circuito duplo, com extensão 
aproximada de 102 km, com origem na subestação Juruti e término na subes-
tação Parintins, (iii) pelo pátio novo de 230 kV na subestação Oriximiná, (iv) 
pela subestação Juruti, (v) pela subestação Parintins 230/138/13,8 kV e (vi) e 
demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, prote-
ção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. O Contrato 
foi assinado no dia 22/03/2019 e tem vigência de 30 anos, com o seu venci-
mento no dia 22/03/2049. (b.4) Receita anual permitida (RAP) - A RAP esti-
pulada no contrato de concessão para a Companhia é de R$ 120.122. A Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) revisará a Receita Anual Permitida 
(“RAP”) da Companhia, durante o período da concessão, em intervalos perió-
dicos de 5 (cinco) anos. A RAP da Companhia é reajustada em cada ciclo pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”). 2 Base de preparação: 
Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras (controladora 
e consolidado) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras (controladora e con-

solidado) foi autorizada pela diretoria em 04/08/2021. Detalhes sobre as prin-
cipais políticas contábeis da Companhia estão apresentados na nota explica-
tiva 6. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financei-
ras (controladora e consolidado), e somente elas, estão sendo evidenciadas, 
e correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. 3 Moe-
da funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras 
(controladora e consolidado) estão apresentadas em Reais, que é a moeda 
funcional do Grupo. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais 
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas e 
julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras (controlado-
ra e consolidado), a Administração utilizou  julgamentos e estimativas que 
afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As 
revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (a) Nota expli-
cativa 12 - Ativo de contrato - A estimativa do valor do ativo contrato, da re-
ceita de construção da infraestrutura, da receita de operação e manutenção e 
da receita de remuneração envolve o uso de premissas tais como: taxa de 
inflação de longo prazo, margem de operação e manutenção (O&M), margem 
de construção, e a taxa de financiamento. O reconhecimento do ativo de con-
trato requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento em que 
o Grupo obtém o controle do ativo. A mensuração do progresso da Companhia 
em relação ao cumprimento da obrigação de desempenho satisfeita ao longo 
do tempo requer também o uso de estimativas e julgamentos significativos 
pela Administração para estimar os esforços ou insumos necessários para o 
cumprimento da obrigação de desempenho, tais como materiais e mão de 
obra, margens de lucros esperadas em cada obrigação de desempenho iden-
tificada e as projeções das receitas esperadas. Por se tratar de contrato de 
longo prazo, a identificação da taxa de desconto que representa o componen-
te financeiro embutido no fluxo de recebimento futuro também requer o uso de 
julgamento por parte do Grupo. 5 Base de mensuração: As demonstrações 
financeiras (controladora e consolidado) foram preparadas com base no custo 
histórico, com exceção de determinados instrumentos financeiros mensura-
dos ao valor justo por meio do resultado. 6 Principais políticas contábeis: O 
Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente 
a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo 
indicado ao contrário. 6.1 Base de consolidação - (a) Controladas - A Com-
panhia controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os 
retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a ha-
bilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As 
demonstrações financeiras das controladas são incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas a partir da data em que o Grupo possui o controle até 
a data em que o controle deixa de existir. Os ativos e passivos da Jauru e da 
Parintins considerados na consolidação foram mensurados a valor justo quan-
do o controle foi adquirido. Nas demonstrações financeiras da controladora, 
as informações financeiras das controladas são reconhecidas por meio do 
método de equivalência patrimonial. (b) Transações eliminadas na consoli-
dação - Saldos e e transações intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas 
não realizadas derivadas de transações intra-grupo, são eliminados. Ganhos 
não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equiva-
lência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da par-
ticipação da Companhia na investida. Perdas não realizadas, se aplicável, são 
eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somen-
te na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor re-
cuperável. 6.2 Instrumentos financeiros - (a) Reconhecimento e mensura-
ção incial - O grupo de contas concessionárias e permissionárias e os títulos 
de dívidas emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram ori-
ginados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos ini-
cialmente quando o Grupo se torna parte das disposições contratuais do ins-
trumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de 
clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo finan-
ceiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não 
mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação 
que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a re-
ceber de clientes sem um componente significativo de financiamento é men-
surado inicialmente ao preço da operação. (b) Classificação e mensuração 
subsequente - i. Ativos financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo 
financeiro é classificado como mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento de 
dívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos fi-
nanceiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento ini-
cial, a não ser que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de 
ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são re-
classificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança 
no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado 
se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensura-
do ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja 
manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus 
termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são rela-
tivos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em 
aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas 
as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é 
mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo 
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos finan-
ceiros; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de 
caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal 
em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento 
patrimonial que não seja mantido para negociação, o Grupo pode optar irrevo-
gavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investi-
mento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. Todos os 
ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou 
ao VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No re-
conhecimento inicial, o Grupo pode designar de forma irrevogável um ativo 
financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao 
custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir sig-
nificativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. ii. Ati-
vos financeiros - avaliação do modelo de negócios - O Grupo realiza uma 
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avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é 
mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio 
é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações 
consideradas incluem: (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e 
o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se 
a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros 
contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a corres-
pondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos re-
lacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa 
por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e 
reportado à Administração da Companhia; (iii) os riscos que afetam o desem-
penho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de 
negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os 
gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é 
baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais 
obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos finan-
ceiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas 
sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros 
em transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são con-
sideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo 
dos ativos do Grupo. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou ge-
renciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensura-
dos ao valor justo por meio do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação 
sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de 
principal e de juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como 
o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são defi-
nidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco 
de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado 
período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por 
exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem 
de lucro. O Grupo considera os termos contratuais do instrumento para avaliar 
se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de 
juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo con-
tratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contra-
tuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, 
o Grupo considera: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a 
época dos fluxos de caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, 
incluindo taxas variáveis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) 
os termos que limitam o acesso do Grupo a fluxos de caixa de ativos específi-
cos (por exemplo, baseados na performance de um ativo). O pagamento ante-
cipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o 
valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do 
principal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir 
uma compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, 
com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do 
que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamen-
to por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros con-
tratuais (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão ante-
cipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consis-
tentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no 
reconhecimento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e 
ganhos e perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensura-
dos subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou 
receita de dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao 
custo amortizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é redu-
zido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais 
e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
desreconhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a 
VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A 
receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e per-
das cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados 
líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acu-
mulado em ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrimo-
niais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que 
o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do in-
vestimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são 
reclassificados para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação, 
mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros fo-
ram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um pas-
sivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do re-
sultado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo 
ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros 
mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, in-
cluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de 
juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconheci-
dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é 
reconhecido no resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - O 
Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos con-
tratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo finan-
ceiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios 
da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o Grupo nem 
transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titu-
laridade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo finan-
ceiro. O Grupo realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no 
balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos 
e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não 
são desreconhecidos. ii. Passivos financeiros - O Grupo desreconhece um 
passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou 
expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os 
termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são subs-
tancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado 
nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento 
de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contra-
prestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou 
passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (d) Compensação - Os ati-
vos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado 
no balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente 
um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção 
de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. (e) Instrumentos financeiros derivativos - O Grupo não 
operou qualquer tipo de instrumentos financeiros derivativos nos exercícios 
apresentados. 6.3 Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de 
caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de 
curto prazo. São operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamen-
te conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um in-
significante risco de mudança de valor. 6.4 Ativo de contrato - Os Contratos 
de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrados entre a 
União (Poder Concedente - Outorgante) e as controladas regulamentam a ex-
ploração dos serviços públicos de transmissão pelas controladas. De acordo 
com o contrato de concessão, as controladas são responsáveis por transpor-
tar a energia dos centros de geração até os pontos de distribuição. Para cum-
prir essa responsabilidade, as controladas possuem duas obrigações de de-
sempenho distintas: (i) construir e (ii) manter e operar a infraestrutura de trans-
missão. Ao cumprir essas duas obrigações de desempenho, as controladas 
mantém sua infraestrutura de transmissão disponível para os usuários e em 
contrapartida recebe uma remuneração denominada RAP, durante toda a vi-
gência do contrato de concessão. Estes recebimentos amortizam os investi-
mentos feitos nessa infraestrutura de transmissão. Eventuais investimentos 
não amortizados geram o direito de indenização do Poder Concedente (quan-
do previsto no contrato de concessão), que recebe toda a infraestrutura de 
transmissão ao final do contrato de concessão. Até 31/12/2017, a infraestrutu-
ra de transmissão era classificada como ativo financeiro sob o escopo do 
ICPC 01 (R1)/IFRIC 12 e mensurada ao custo amortizado. Eram contabiliza-
das receitas de construção e de operação, além da receita de remuneração da 
infraestrutura de concessão com base na Taxa Interna de Retorno (“TIR”) de 
cada projeto, juntamente com a variação do IPCA. Com a entrada em vigor em 
1º/01/2018 do CPC 47, o direito à contraprestação por bens e serviços condi-
cionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e não somente a pas-
sagem do tempo enquadram as controladas nessa norma. Com isso, as con-
traprestações passam a ser classificadas como um “Ativo de Contrato”. As 
receitas relativas à infraestrutura de transmissão passam ser mensuradas da 
seguinte forma: i. Reconhecimento de receita de construção, tendo por base a 
parcela da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera a margem 
de construção (que varia entre 5% e 30%) de acordo com as projeções iniciais 
do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida durante a obra e va-
riações positivas ou negativas do custo de construção são alocadas imediata-
mente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a 
Receita de Construção, as controladas utilizaram um modelo que apura o cus-
to de financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa de desconto 
para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é 
definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores. ii. 
Reconhecimento da receita de operação e manutenção, considerando uma 
margem (que varia entre 20% e 25%) sobre os custos incorridos para cumpri-
mento das obrigações de performance de operação e manutenção previstas 
no contrato de concessão, mensalmente, após o término da fase de constru-
ção. iii. Reconhecimento de receita de remuneração sobre o ativo de contrato 
reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração financeira, a 
partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do ativo de contra-
to, utilizando a taxa de desconto (que varia entre 10% e 15%) definida no início 
de cada projeto. A infraestrutura recebida ou construída da atividade de trans-
missão é recuperada por meio dos dois fluxos de caixa descritos a seguir: i. 
Parte por meio de valores a receber garantidos pelo poder concedente relativa 
à RAP durante o prazo da concessão. Os valores da RAP são determinados 
pelo Operador Nacional do Setor Elétrico (“ONS”) conforme contrato de con-
cessão e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo 
uso da rede de transmissão disponibilizada. Parte como indenização dos bens 
reversíveis no final do prazo da concessão, a ser recebida diretamente do 
Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. 6.5 Ajuste a valor 
presente de ativos e passivos - Os ativos e passivos monetários de longo 
prazo são atualizados monetariamente e ajustados pelo seu valor presente. O 
ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é cal-
culado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às de-
monstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e deter-
minação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em con-
sideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos 
casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises 
efetuadas e na melhor estimativa da Administração do Grupo. 6.6 Imposto de 
renda e contribuição social - O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição 
social (CSLL) do exercício corrente e diferido são calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável ex-
cedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para 
contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de 
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lu-
cro real do exercício. A despesa com IRPJ e CSLL compreende os impostos 

de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o 
imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacio-
nados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no pa-
trimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O Grupo determinou 
que, quando aplicável, os juros e multas relacionados ao imposto de renda e 
à contribuição social, incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a 
definição de imposto de renda e portanto são contabilizados de acordo com o 
CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. (a) Despe-
sas de imposto de renda e contribuição social correntes - A despesa de 
imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou 
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com 
relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar 
ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fis-
cal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou 
recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. 
Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do ba-
lanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se 
certos critérios forem atendidos. (b) Despesas de imposto de renda e con-
tribuição social diferidos - Ativos e passivos fiscais diferidos são reconheci-
dos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ati-
vos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins 
de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício 
são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social 
diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais 
e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja 
provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais 
serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na 
reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das 
diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integral-
mente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, 
ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base 
nos planos de negócios do Grupo. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada 
data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja 
mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base 
nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas 
forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data 
do balanço, e reflete a incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, se hou-
ver. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as conse-
quências tributárias decorrentes da maneira sob a qual o Grupo espera recu-
perar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são 
compensados somente se certos critérios forem atendidos. 6.7 Provisões - As 
provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma 
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e 
se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obri-
gação. Quando aplicável, as provisões são apuradas por meio do desconto 
dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que consi-
dera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo. 
6.8 Provisão para perda de crédito esperada - A provisão para perda de 
crédito esperada (“PCE”), quando aplicável, é reconhecida em valor conside-
rado suficiente pela Administração para cobrir as perdas na realização da con-
ta de concessionárias e permissionárias e de títulos a receber, cuja recupera-
ção é considerada improvável. O Grupo possui políticas para cálculo da provi-
são para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa cuja metodolo-
gia tem como premissa de provisionamento o histórico do comportamento de 
pagamento dos clientes, baseado na experiência histórica das perdas efeti-
vas. As baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas após esgotadas 
todas as ações de cobrança administrativa. Em caso caso de inadimplência 
por parte do cliente, o Grupo comunica o não pagamento ao ONS, solicitando 
o acionamento do mecanismo de garantia financeira. 6.9 Receitas e despe-
sas financeiras - A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resulta-
do pelo método dos juros efetivos. A taxa de juros efetiva é a taxa que descon-
ta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa futuros estimados ao 
longo da vida esperada do instrumento financeiro ao: (i) valor contábil bruto do 
ativo financeiro; ou (ii) ao custo amortizado do passivo financeiro. No cálculo 
da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor 
contábil bruto do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recupe-
ração) ou ao custo amortizado do passivo. No entanto, a receita de juros é 
calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao custo amortizado 
do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação depois do reco-
nhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de recupera-
ção, o cálculo da receita de juros volta a ser feito com base no valor bruto. A 
receita de dividendos é reconhecida no resultado na data em que o direito da 
Companhia de receber o pagamento é estabelecido. A Companhia classifica 
dividendos recebidos como fluxos de caixa das atividades de investimento. 7 
Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas 
normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º/01/2020. A Compa-
nhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações financei-
ras. (a) Contratos Onerosos - custos para cumprir um contrato (altera-
ções ao CPC 25/IAS 37) - As alterações especificam quais os custos que uma 
entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento de um contrato com o 
objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações aplicam-se a perío-
dos anuais com início em ou após 1º/01/2022 para contratos existentes na 
data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. Na data da 
aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações é reconheci-
do como um ajuste do saldo de abertura em lucros acumulados ou outros 
componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os comparativos 
não são reapresentados. A Companhia determinou que todos os contratos 
existentes em 31/12/2020 serão concluídos antes das alterações entrarem em 
vigor. (b) Reforma da taxa de juros de referência - Fase 2 (alterações ao 
CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/
IFRS 16) - As alterações tratam de questões que podem afetar as demonstra-
ções financeiras como resultado da reforma da taxa de juros de referência, 
incluindo os efeitos de mudanças nos fluxos de caixa contratuais ou relações 
de hedge decorrentes da substituição da taxa de juros de referência por uma 
taxa de referência alternativa. As alterações fornecem expediente prático para 
certos requisitos do CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/
IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16 relacionados a: (i) mudanças na base de determi-
nação dos fluxos de caixa contratuais de ativos financeiros, passivos financei-
ros e passivos de arrendamento; e (ii) contabilidade de hedge. i. Mudança na 
base para determinação dos fluxos de caixa - As alterações exigirão que 
uma entidade contabilize a alteração na base de determinação dos fluxos de 
caixa contratuais de um ativo financeiro ou passivo financeiro que é exigida 
pela reforma da taxa de juros de referência atualizando a taxa de juros efetiva 
do ativo financeiro ou passivo financeiro. A Companhia está acompanhando as 
discussões e até o momento não identificou a possibilidade de impactos signi-
ficativos. ii. Contabilidade de hedge - As alterações fornecem exceções aos 
requerimentos de contabilidade de hedge nas seguintes áreas: (ii.1) Permitir a 
alteração da designação de uma relação de hedge para refletir as mudanças 
que são exigidas pela reforma; (ii.2) Quando um item objeto de hedge em um 
hedge de fluxo de caixa é alterado para refletir as mudanças exigidas pela 
reforma, o valor acumulado na reserva de hedge de fluxo de caixa será consi-
derado com base na taxa de referência alternativa na qual os fluxos de caixa 
futuros objeto de hedge estão determinados; (ii.3) Quando um grupo de itens 
é designado como um item objeto de hedge e um item da Companhia é altera-
do para refletir as mudanças que são exigidas pela reforma, os itens objeto de 
hedge são alocados a subgrupos com base nas taxas de referência que estão 
sendo objeto de hedge; (ii.4) Se uma entidade espera razoavelmente que uma 
taxa de referência alternativa será separadamente identificável dentro de um 
período de 24 meses, ela não está proibida de designar a taxa como um com-
ponente de risco não contratualmente especificado se não for separadamente 
identificável na data de designação. Em 31/12/2020, o Grupo não possui hed-
ges. iii. Divulgação - As alterações exigirão que a Companhia divulgue infor-
mações adicionais sobre a exposição da entidade a riscos decorrentes da re-
forma da taxa de juros de referência e atividades de gestão de risco relaciona-
das. iv. Transição - Caso aplicável, a Companhia planeja aplicar as alterações 
a partir de 1º/01/2021. A aplicação não terá impacto nos montantes reportados 
para 2020 ou períodos anteriores. (c) Outras normas - Não se espera que as 
seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas de-
monstrações financeiras da Companhia: (i) Concessões de aluguel relaciona-
das à COVID-19 (alteração ao CPC 06/IFRS 16); (ii) Imobilizado: Receitas 
antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16); (iii) Referência à Es-
trutura Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3); (iv) Classificação do Passi-
vo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1); e (v) IFRS 
17 Contratos de Seguros.
8 Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Caixa e bancos 4 3 170 165
Aplicações automáticas 29 10 770 10
Operações compromissadas (a) 6.171 76 7.172 3.332

6.204 89 8.112 3.507
(a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compromis-
sadas atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A taxa 
média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do DI com ven-
cimento em janeiro de 2021.
9 Títulos e valores mobiliários: i. Circulante Consolidado

2020 2019
Fundo de investimento 35 14
CDB (a) 12.494 1.915

12.529 1.929
(a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de Certificado de Depósito 
Bancário (CDB) atrelado ao DI do Banco Santander. A taxa média de inde-
xação dessas aplicações financeiras foi de 98% do DI (97% em 2019) com 
vencimento entre setembro e dezembro de 2021.
ii. Não circulante Consolidado

2020 2019
Fundo de investimento - Financiamento (a) 7.525 7.389
Fundo de investimento - Debêntures (b) 5.499 5.398

13.024 12.787
Essas aplicações financeiras referem-se às garantias do contrato de financia-
mento e das debêntures da controlada Jauru e estão em conformidade com 
as cláusulas do contrato de financiamento e da escritura das debêntures. (a) 
Para fins de garantia da operação do contrato de financiamento com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Jauru precisa 
manter durante todo o período de amortização do financiamento, recursos em 
uma conta denominada “Conta Reserva”, valores equivalentes ao saldo mí-
nimo de 3 (três) vezes o valor da última prestação mensal vencida, incluindo 
pagamentos de principal, juros e demais acessórios da dívida. (b) Para fins 
garantia da operação da 1ª emissão de debentures, a Jauru precisa manter 
durante todo o período de amortização da operação, recursos em uma conta 
denominada “conta reserva debêntures” e “conta de pagamento debêntures”, 
valores equivalentes ao saldo mínimo de 1 (uma) vez o valor estimado da 
próxima prestação semestral a vencer, incluindo pagamentos de amortização 
do principal, atualização monetária e dos juros remuneratórios das debêntu-
res. Em 31/12/2020 a totalidade dos recursos está aplicado no fundo de in-
vestimentos em cotas de fundos de investimento títulos públicos renda fixa 
referenciado DI no Banco Santander. A Composição da carteira está dvidida 
em títulos públicos federais, operações compromissadas e cotas de fundos 
de investimento. A rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de 

impostos) no exercício findo em 2020 foi de 2,03% (5,63% no exercício findo 
em 2019).
10 Concessionárias e permissionárias Consolidado

2020 2019
A vencer 6.942 6.394
Até 3 meses 95 42
Acima de 3 meses 1.194 805
Provisão para perdas esperadas de crédito (a) (1.030) -

7.201 7.241
(a) Durante o exercício findo em 31/12/2020 a Companhia realizou a provisão 
de alguns títulos vencidos a mais de 180 dias.
11 Ativo de contrato

Consolidado
Jauru Parintins Total

Em 31 de dezembro de 2018 - - -
Aquisição de controle 528.547 - 528.547
Remuneração do ativo de contrato 26.953 - 26.953
Recebimentos (32.301) - (32.301)
Em 31 de dezembro de 2019 523.199 - 523.199
Aquisição de controle - 35.437 35.437
Receita de construção - 225.938 225.938
Remuneração do ativo de contrato 63.748 - 63.748
Recebimentos (79.186) - (79.186)
Em 31 de dezembro de 2020 507.761 261.375 769.136
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.

Consolidado
2020 2019

Circulante 82.582 79.186
Não circulante 686.554 444.013

769.136 523.199
12 Outros ativos Consolidado

2020 2019
Parcela de ajuste do ciclo anterior 7.831 6.311
Depósitos judiciais 929 928
Pagamentos antecipados 786 -
Outros ativos 3.643 2.971

13.189 10.210
13 Investimento: (a) Movimentação dos investimentos - A movimentação 
dos investimentos nas controladas apresentados nas demonstrações financei-
ras da controladora é como segue:

Controladora
Jauru Parintins Total

Em 31 de dezembro de 2018 - - -
Aquisição de participação (a.1) 58.871 - 58.871
Alocação do valor justo (a.2) 36.837 - 36.837
Transferência de participação da Jauru (a.3) 46.306 - 46.306
Dividendos recebidos (2.052) - (2.052)
Dividendos mínimos (1.756) - (1.756)
Resultado de equivalência patrimonial 3.317 - 3.317
Em 31 de dezembro de 2019 141.523 - 141.523
Transferência de participação da Parintins (a.4) - 8.363 8.363
Aumento de capital com integralização de AFAC - 49.862 49.862
Dividendos recebidos (4.390) - (4.390)
Dividendos mínimos (1.998) - (1.998)
Resultado de equivalência patrimonial 9.386 62.838 72.224
Em 31 de dezembro de 2020 144.521 121.063 265.584
(a.1) Conforme divulgado na nota explicativa 1.1, refere-se à aquisição dos 
33,33% das ações da Jauru. (a.2) Alocação do valor justo refere-se a compra 
vantajosa reconhecida na transação. (a.3) Em agosto de 2019 a Companhia 
emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal no valor con-
tábil de R$ 46.306. A Celeo Redes Brasil S.A. adquiriu essas novas ações e 
em contrapartida transferiu 33,33% das ações que detinha na Jauru. (a.4) Em 
fevereiro de 2020 a Companhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal no valor de R$ 8.363. A Celeo Redes Brasil adquiriu essas 
novas ações e em contrapartida transferiu 100% das ações que detinha na 
Parintins.
(b) Informações financeiras resumidas das controladas

Jauru Parintins
2020 2019 2020

Ativo circulante 117.571 105.761 3.137
Ativo não circulante 442.003 460.771 261.375
Passivo circulante 48.096 49.083 60.137
Passivo não circulante 220.731 228.125 84.288
Patrimônio líquido 290.747 289.325 120.087
Lucro líquido do exercício 14.078 4.977 62.838
14 Fornecedores Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Materiais e serviços 51 17 15.617 1.123
Parte relacionada (a) 1 1 26.352 1

52 18 41.969 1.124
(a) Veja nota explicativa 30 (c).
15 Financiamento

Consolidado
Jauru

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 113.023 -
Aquisição de controle - 121.200
Juros 7.402 3.962
Amortização - principal (18.656) (8.217)
Amortização - juros (7.470) (3.922)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 94.299 113.023
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.

Consolidado
2020 2019

Circulante 18.866 17.862
Não circulante 75.433 95.161

94.299 113.023
A Jauru possui contratos de financiamento com o BNDES e ambos foram des-
tinados à implantação do sistema de transmissão descrito na nota explicativa 
1.1 e aos investimentos sociais não contemplados no licenciamento ambiental 
e/ou nos programas socioambientais do Projeto Básico Ambiental. O contrato 
firmado em 23/12/2009 possui o valor total do financiamento em R$ 107.000 
dividido em 3 (três) subcréditos: i. Subcrédito A no valor de R$ 86.285 desti-
nados às obras civis e demais itens financiáveis necessários a implantação do 
projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre o saldo principal da dívida inci-
dem juros de 2,32% ao ano, acima da taxa de juros de longo prazo (TJLP). Os 
pagamentos de principal e juros são mensais e o vencimento da última parcela 
será no dia 15/04/2024. ii. Subcrédito B no valor de R$ 17.715 destinados à 
aquisição de máquinas e equipamentos necessários a implantação do projeto 
descrito na nota explicativa 1.1. Sobre o saldo principal da dívida incidem juros 
de 4,5% ao ano. Os pagamentos de principal e juros são mensais e o venci-
mento da última parcela foi no dia 15/10/2019. iii. Subcrédito C no valor de R$ 
3.000 destinado a investimentos sociais não contemplados no licenciamento 
ambiental e/ou nos programas socioambientais do Projeto Básico Ambiental. 
Sobre o saldo principal da dívida incidem a TJLP calculado no ano. Os paga-
mentos de principal e juros são mensais e o vencimento da última parcela foi 
no dia 15/11/2015. O contrato firmado em 26/12/2012 possui o valor total do 
financiamento em R$ 152.800 dividido em 3 (três) subcréditos: iv. Subcrédito 
D no valor de R$ 138.300 destinados às obras civis e demais itens financiáveis 
necessários a implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre 
o saldo principal da dívida incidem juros de 2,58% ao ano, acima da taxa de 
juros de longo prazo (TJLP). Os pagamentos de principal e juros são mensais 
e o vencimento da última parcela será no dia 15/06/2027. v. Subcrédito E 
no valor de R$ 13.200 destinados à aquisição de máquinas e equipamentos 
necessários a implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre 
o saldo principal da dívida incidem juros de 2,5% ao ano. Os pagamentos de 
principal e juros são mensais e o vencimento da última parcela será no dia 
15/12/2022. vi. Subcrédito F no valor de R$ 1.300 destinado a investimentos 
sociais não contemplados no licenciamento ambiental e/ou nos programas so-
cioambientais do Projeto Básico Ambiental. Sobre o saldo principal da dívida 
incidem a TJLP calculado no ano. Os pagamentos de principal e juros são 
mensais e o vencimento da última parcela será no dia 15/06/2027. O venci-
mento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado abaixo:
Em 2022 18.598
Em 2023 17.194
Em 2024 12.869
Em 2025 10.707
A partir de 2026 16.065

75.433
O contrato de financiamento possui cláusulas restritivas “covenants” não fi-
nanceiras e financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento 
de determinados indicadores financeiros durante a sua vigência.As principais 
cláusulas estão descritas a seguir: (a) Não constituir, sem a prévia autorização 
do BNDES, (i) penhor ou gravame sobre os direitos creditórios a serem dados 
em garantia ao BNDES, (ii) não conceder preferência a outros créditos e (iii) 
não realizar a distribuição de dividendos superior a 25% do lucro líquido; (b) 
Cumprir as obrigações estabelecidas no contrato de concessão; e (c) Apurar, 
anualmente e durante todo o período de amortização do contrato, o Índice de 
Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) e o Índice de Capital Próprio (ICP). 
O ICSD precisa ser no mínimo de 1,3 e o ICP igual ou superior a 30%. Em 
31/12/2020, a Jauru estava em conformidade com as cláusulas contratuais do 
financiamento.
16 Debêntures

Consolidado
Jauru

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 71.095 -
Aquisição de controle - 73.013
Juros 8.556 3.252
Amortização - principal (1.545) (2.258)
Amortização - juros (5.624) (2.912)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 72.482 71.095
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.

2020 2019
Circulante 3.385 10.287
Não circulante 69.097 60.808

72.482 71.095
A Jauru emitiu debêntures no dia 15/06/2013 destinados à implantação do 
sistema de transmissão descrito na nota explicativa 1.1. O valor total captado 
foi de R$ 39.000. Sobre o saldo principal da dívida incidem juros de Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) + 8% ao ano. Os juros remune-
ratórios das debêntures serão pagos semestralmente. O primeiro pagamento 
dos juros remuneratórios foi realizado no dia 15/12/2017 e o último na data de 
vencimento será no dia 15/12/2030. Em 24/10/2013, a Companhia celebrou 
instrumento particular de Escritura da 2ª emissão pública de debêntures no 
valor total de até R$ 39.000 em debêntures simples e não conversíveis em 
ações, no valor nominal unitário de R$ 250 com emissão de 156 debêntu-
res com data de emissão em 15/06/2013. Os encargos financeiros são IPCA 
acrescido de 8% ao ano. O vencimento das parcelas reconhecidas no não 
circulante está detalhado abaixo:
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2020
Em 2022 5.354
Em 2023 9.655
Em 2024 12.435
Em 2025 1.281
A partir de 2026 40.372

69.097
A escritura das debêntures possui cláusulas restritivas “covenants” não finan-
ceiras e financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento de 
determinados indicadores financeiros durante a sua vigência. As principais 
cláusulas estão descritas a seguir: (a) Inadimplemento de qualquer obriga-
ção pecuniária e não pecuniária; (b) A constituição, sem a autorização prévia 
dos debenturistas titulares de, no mínimo 85% do total das debentures em 
circulação, de penhor ou gravame sobre os direitos creditórios; (c) Decreta-
ção de vencimento antecipado do contrato de financiamento com o BNDES; 
(d) A extinção, encampação, rescisão, anulação ou caducidade da concessão 
outorgada pela União Federal sob o contrato de concessão; (e) Pedido de: (i) 
falência formulado por terceiros em face da Companhia e não devidamente 
elidido no prazo legal e (ii) pedido de autofalência formulado pela Companhia; 
e (f) Apurar o ICSD anualmente e durante todo o período de amortização da 
escritura. O ICSD precisa ser no mínimo de 1,3. O Cálculo do ICSD segue a 
mesma metodologia utilizada no cálculo do financiamento. Em 31/12/2020, a 
Jauru estava em conformidade com as cláusulas contratuais do da escritura 
das debêntures.
17 PIS e COFINS diferidos Consolidado

2020 2019
PIS 12.659 8.629
COFINS 58.304 39.746

70.962 48.375
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.

Consolidado
2020 2019

Circulante 5.959 6.162
Não circulante 65.003 42.213

70.962 48.375
Os encargos são apurados sobre o ativo de contrato e são registrados conta-
bilmente pela Companhia.
18 Imposto de renda e contribuição social diferidos Consolidado

2020 2019
Imposto de renda 52.238 21.682
Contribuição social 18.806 7.805

71.043 29.487
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são diferenças tempo-
rárias e são reconhecidos sobre os ajustes relacionados a contabilização do 
ativo de contrato. 19 Provisão e passivos contingentes: (a) Provisões - A 
Jauru possui ações judiciais, em sua maioria compostas por indenizações por 
dano moral, acidente de trabalho, horas extras, remuneração, periculosidade 
e ações fiscais, cujo prognóstico de perda foi definido como provável, pelos 
consultores jurídicos, e para a qual a Companhia manteve provisão no mon-
tante de R$574 no exercício (R$ 574 em 2019). O saldo está sendo reconhe-
cido na rubrica de outros passivos. (b) Passivos contingentes - i. Desconto 
de parcela variável - A Jauru entrou com ação contra a ANEEL e a ONS com 
o objetivo de suspender a realização dos descontos a título de parcela variá-
vel. Em 31/12/2020 e 2019 o valor em risco é de R$ 305 e foi avaliada pela 
administração e suportada pelos assessores jurídicos como risco de perda 
possível. ii. Servidão administrativa - A Jauru indeniza os proprietários por 
onde a linha de transmissão vai ser construída. Inicialmente a Jauru atribui o 
valor da indenização que é reconhecida inicialmente como custo do empreen-
dimento. Caso o proprietário não concorde com o valor da indenização, ele 
aciona juridicamente a Jauru. Em 31/12/2020 e 2019 o valor em risco é de R$ 
293 e foi avaliado pela administração e suportada pelos assessores jurídicos 
como risco de perda possível. 20 Patrimônio líquido: (a) Capital social - A 
Companhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal 
no valor contábil de R$ 46.306. Desse total, o valor de R$ 3.099 foram desti-
nado a conta de outras reservas de capital. A Celeo Redes Brasil S.A. adquiriu 
essas novas ações e em contrapartida transferiu 33,33% de participação que 
detinha na Jauru para a Companhia. Nos meses de outubro e novembro de 
2019 a Companhia realizou recompra de ações pagando o valor total de R$ 
2.802 para a Celeo Redes Brasil S.A. Em fevereiro de 2020 a Companhia 
emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal no valor de 
R$ 8.363. A Celeo Redes Brasil adquiriu essas novas ações e em contraparti-
da transferiu 100% das ações que detinha na Parintins. A movimentação dos 
aportes realizados no capital social até 31/12/2020 está detalhada abaixo.
Aumento de capital via aporte dos acionistas 100
Aumento de capital via aporte das ações da Jauru 43.207
Aumento de capital via aporte das ações da Parintins 8.363

51.670
Em 31/12/2020 capital social integralizado é de R$ 51.670 dividido em ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal. Todas as ações são detidas pela 
Celeo Redes Brasil S.A.. Contudo, a Companhia tem o seu controle compar-
tilhado entre a Celeo Redes Brasil S.A. e o fundo de pensão holandês APG 
Group (“APG”), conforme estabelecido em Acordo de Acionistas. (b) Reserva 
de lucros - i. Reserva legal - Constituída mediante a apropriação de 5% do 
lucro líquido do exercício, com conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76. 
Em 31/12/2020 e 2019 o valor destinado foi de R$ 3.603 e R$ 2.004, respec-
tivamente. ii. Reserva de retenção de lucros - O montante do lucro líquido 
após as destinações legais são reconhecidas nessa conta. Em 31/12/2020 e 
2019 o valor destinado foi de R$ 51.345 e R$ 28.556, respectivamente. (c) 
Dividendos mínimos obrigatórios - O estatuto social da Companhia deter-
mina que os acionistas terão direito, em cada exercício social, aos dividendos 
mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado, na forma do artigo 202 
da lei 6.404/76. Em 31/12/2020 e 2019 o valor destinado foi de R$ 17.115 e 
R$ 9.519, respectivamente. 21 Participação de acionista não controlador: 
A tabela a seguir resume a informação relativa a controlada Jauru que tem 
participação material de acionista não controlador, antes de quaisquer elimi-
nações intra-grupo.

Jauru
2020 2019

Percentual de participação do não controlador 50% 50%
Ativo circulante 117.571 105.761
Ativo não circulante 442.003 460.771
Passivo circulante 48.096 49.083
Passivo não circulante 220.731 228.125
Ativo líquidos 290.746 289.324
Ativo líquidos atribuídos ao acionista não controlador 145.248 147.802
Receita operacional líquida 52.905 24.576
Resultado 14.078 4.977
Resultado atribuído ao acionista não controlador 4.692 1.661
22 Receita operacional líquida Consolidado

2020 2019
Receita de construção (a) 225.938 -
Remuneração do ativo de contrato (b) 47.169 20.392
Receita de operação e manuntenção (b) 13.848 5.649
Venda de energia (11) 1.801
Receita bruta 286.944 27.842
PIS e COFINS correntes (6.814) (2.644)
PIS e COFINS diferidos (19.311) 495
Encargos setoriais (2.876) (1.117)
Deduções da receita (29.001) (3.266)

257.943 24.576
(a) Refere-se a receita de construção da controlda Parintins. (b) A variação 
entre os exercícios é que em 2019 a Companhia reconheceu o resultado refe-

rente aos meses de agosto a dezembro da controlada Jauru.
23 Serviços de terceiros: (a) Custos operacionais Consolidado

2020 2019
Reparo e manutenção das instalações de transmissão (i) (2.304) (1.845)
Indenização (i) 1.694 -
Serviço de operação e manutenção (ii) (1.759) (733)
Manuntenção da faixa de servidão (124) (500)
Consultorias técnicas (978) (257)
Compartilhamento de instalação (367) (195)
Diversos (44) (177)

(3.882) (3.707)
i. Refere-se aos custos para reparo e manutenção das suas linhas de trans-
missão. Devido ao sinistro ocorrido no Reator da Subestação da Jauru, a 
Companhia acionou o seguro e foi indenizada. ii. Refere-se a prestação de 
serviço para operação e gerenciamento de manutenção das instalações de 
transmissão realiado pela Celeo Redes Brasil S.A.
(b) Despesas operacionais 2020 2019 2020 2019
Prestação de serviços 
 administrativos (i) - - (850) (354)
Consultorias (57) (56) (220) (116)
Publicações (93) (9) (172) (120)
Diversos (8) - (220) (36)

(158) (65) (1.462) (626)
i. Refere-se a prestação de serviços administrativos realizados pela Celeo 
Redes Brasil S.A. 24 Custo de construção: Refere-se aos serviços, mate-
riais e outros custos relacionados à construção da linha de transmissão da 
Companhia.
25 Despesas financeiras líquidas Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Rendimento de aplicação financeira 2 4 593 406
Outras receitas - - 4 202
Receitas financeiras 2 4 597 608
Juros - financiamento - - (7.402) (3.962)
Juros - debêntures - - (8.556) (3.252)
Outras despesas (5) (5) (2.332) (698)
Despesas financeiras (5) (5) (18.290) (7.912)

(3) (1) (17.693) (7.304)
26 Imposto de renda e contribuição social Consolidado

2020 2019
Resultado antes dos impostos 114.812 45.708
Despesa de IRPJ e CSLL à alíquota nominal de 34% (39.036) (15.541)
Adições 979 11.573
Despesa de IR e CS à alíquota efetiva (38.057) (3.968)
Alíquota efetiva 33% 9%
27 Transações com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro 
aumento de capital (AFAC) - (a.1) AFAC realizado nas controladas
Em 31 de dezembro de 2019 -
Aporte realizado na Parintins 73.847
Aumento de capital com AFAC (49.862)
Em 31 de dezembro de 2020 23.985
(a.2) AFAC recebido pela controladora
Em 31 de dezembro de 2019 -
Transferência do circulante 796
Aporte recebido 73.942
Em 31 de dezembro de 2020 74.738
(b) Contas a pagar Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Celeo Redes - aquisição da Jauru (i) 58.871 58.871 58.871 58.871
Celeo Redes - devolução de AFAC (ii) - - 16.874 -

58.871 58.871 75.745 58.871
(i) Conforme descrito na nota explicativa 13 (a.1), a Celeo Redes Brasil S.A. 
pagou em nome da Celeo Redes Expansões S.A. Como consequencia dessa 
transação, foi reconhecido um contas a pagar. (ii) A Celeo Redes transferiu 
100% das ações da Parintins para a Celeo Expansões. Como consequência 
dessa transação, o valor que estava reconhecido como AFAC foi transferido 
para o contas a pagar e será devolvido para a Celeo Redes.
(c) Transações comerciais Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Elecnor do Brasil Ltda. (i) - - 24.522 -
Celeo Redes (ii) 1 1 1.830 1

1 1 26.352 1
(i) Refere-se ao custo com a Elecnor do Brasil Ltda (Elecnor). A Elecnor é a 
empresa responsável pela construção das linhas de transmissão da Parintins. 
(ii) Refere-se a despesas pagas pela Celeo Redes.
(d) Dividendos a receber Controladora

2020 2019
Jauru 1.998 1.756

1.998 1.756
(e) Remuneração da administração - Em 31/12/2020 e 2019 não houve atri-
buição de pagamentos realizados pela Companhia aos seus administradores, 
uma vez que os mesmos recebem um salário unificado, pago pela Celeo Re-
des Brasil S.A. e outras afiliadas do mesmo grupo econômico, considerando o 
compartilhamento de despesas corporativas comuns, em virtude da atuação 
dos administradores em todas as empresas do grupo. 28 Gestão de riscos 
financeiros: (a) Considerações gerais e políticas - O Grupo administra 
seus capitais investidos para assegurar que possa continuar suas atividades 
e maximizar o retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por 
objetivo identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela adminis-
tração, tais como (i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de 
liquidez (iv). O Grupo não operou qualquer tipo de instrumento financeiro deri-
vativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - O Grupo 
administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus 
negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às 
outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de com o obje-
tivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para adequar 
sua estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da política de 
pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas, a emissão 
de novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações de adequa-
ção de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é 
oriundo da possibilidade do Grupo incorrer em perdas devido a flutuações nas 
taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices de preço, 
que impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos ou o rendi-
mento das aplicações financeiras. iii. Gestão de risco de crédito - O risco de 
crédito refere-se à possibilidade do Grupo incorrer em perdas devido ao não 
cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco 
de crédito das contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é 
oriunda da possibilidade do Grupo incorrer em perdas resultantes do não-re-
cebimento de valores faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir 
este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, o Grupo 
monitora o volume de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de 
cobrança, realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o 
que inclui ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de 
crédito com instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e 
equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, o Grupo segue as disposi-
ções de sua Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a mitigação do 
risco por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização 
de instituições financeiras consideradas de primeira linha. O Grupo realiza 
o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de 
crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para 
as instituições financeiras com as quais o Grupo possui operações em aberto. 
iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado pela 
possibilidade do Grupo não honrar com seus compromissos nos respectivos 

vencimentos. A Gestão financeira adotada pelo Grupo busca constantemente 
a mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos o alongamento 
de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversi-
ficação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo 
de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de captação de 
recursos, com a antecedência necessária para a estruturação e escolha das 
melhores fontes. Nos casos em que há sobras de caixa, são realizadas aplica-
ções financeiras para os recursos excedentes com base na política de crédito 
do Grupo, com o objetivo de preservar a liquidez do Grupo e têm como dire-
triz alocar ao máximo os recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise 
de sensibilidade dos instrumentos financeiros (consolidado) - O Grupo 
efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas 
contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas variáveis dos 
instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do exercício fin-
do em 31/12/2020. Na realização do teste, o Grupo assume que o valor apre-
sentado estivesse em aberto durante todo esse exercício apresentado. Foram 
preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* - considera 
as taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii) redução de 25%; e 
(iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente.

Consolidado

Risco
Cenários

(i) (ii) (iii)
Aplicação financeira Reducação do CDI (982) (736) (491)
Financiamento Aumento da TJLP 4.347 3.260 2.174
Debêntures Aumento do IPCA 2.472 1.854 1.236
* fonte: relatório FOCUS de 27/12/2020 publicado no site do Banco Central 
(www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (3% e 3,41%) foi 
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2020. A TJLP con-
siderada para o cenário provável foi de 4,61% e foi obtida no site do BNDES. 
(c) Valor justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores 
justos são determinados com base nos preços de mercado, quando disponí-
veis, ou na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. 
Os valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e ou-
tros ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significati-
vamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos 
e passivos financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível 
I - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou pas-
sivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; 
(ii) nível II - são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, 
observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível III - são 
informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e passi-
vos financeiros foram classificados no nível II e não houve transferências de ní-
veis no exercício. 29 Compromisso assumido: No dia 31/10/2020 a Parintins 
assinou Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco da Amazônia S.A. no 
valor total de R$ 800.000 destinados à implantação do sistema de transmissão 
da Companhia. Sobre o total da dívida incidirá a Taxa de Juros dos Fundos 
Constitucionais (TFC), composta pelo Fator de Atualização Monetária (FAM) 
e pelo Componente Prefixado da TFC de aproximadamente 1,11% ao ano. A 
dívida resultante da CCB será paga em 252 prestações mensais e sucessivas, 
sendo a primeira prestação no dia 15/11/2023 e as demais prestações sem-
pre no dia 15 dos meses subsequentes, vencendo-se a última prestação em 
15/11/2044. O desembolso está previsto para ocorrer no segundo semestre 
de 2021. 30 Cobertura de seguros: A Jauru possui como política a contra-
tação de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da 
sua atividade. A Jauru possui cobertura de seguros de responsabilidade civil e 
riscos operacionais contra incêndios e riscos diversos para os bens atrelados 
ao contrato de concessão, exceto para as torres das linhas de transmissão. As 
coberturas de seguros para as torres que estão compreendidas nas apólices, 
não refletem os riscos efetivos que possam ocorrer e os prêmios cobrados 
no mercado pelas seguradoras são elevados. Em 31/12/2020, a cobertura de 
seguros contra riscos operacionais era composta por R$ 96.278 mil para danos 
materiais e R$ 9.000 para responsabilidade civil. 31 Coronavírus (COVID-19): 
i. Contexto geral - Em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde elevou o 
status do surto de Coronavírus (COVID19) à pandemia mundial. No Brasil, as-
sim como em outros países do mundo, foram anunciadas medidas de estímulo 
à economia, ao crédito (inclusive a continuidade do ciclo de cortes nas taxas 
de juros, sustentada pelo baixo nível de inflação) e à garantia de estabilidade 
do setor elétrico nacional. ii. Medidas adotadas pelo Grupo - Corporativas - • 
Elaboração de protocolos específicos para ações relacionadas ao COVID-19; 
• Reuniões diárias por videoconferência envolvendo os membros do comitê de 
crises com acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa 
e de incentivo à prevenção do COVID-19 através do canal de comunicação; e 
• Criação e execução de plano de contingência para o Centro de Operação e 
Serviço (redução e revezamento dos times que atuam na sala de controle prin-
cipal e equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organi-
zacionais - • Formação de grupos de trabalho do escritório do Rio de Janeiro e 
bases, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto Integrato, visando 
colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo Celeo; • Adoção 
de home office (exceto para operação e manutenção – plano contingencial) - 
100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • Disponibilização de 
serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com acesso gratuito 
e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cuidados com a família; • 
Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento através do programa 
“Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • Suporte emocional do 
RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados pela COVID-19. Ações 
externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE e ABSOLAR); • 
Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do 
COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de ações sociais para apoio 
aos municípios ou comunidades; e • Ações junto às associações para manter a 
segurança jurídica e regulatória no cumprimento do fluxo de caixa das conces-
sões. iii. Impacto nas demonstrações financerias - Os efeitos do COVID-19 
não registraram impactos no resultado do Grupo para o exercício findo em 
31/12/2020. Não foram percebidos impactos sobre o nível de inadimplência do 
contas a receber das concessionárias. Preventivamente, o Grupo revisou seu 
planejamento estratégico e sensibilizou suas premissas para possíveis cená-
rios de: • impacto nos índices de arrecadação e nos níveis de inadimplência; • 
redução da taxa de juros e capacidade do Grupo para aceder ao mercado de 
dívida de curto e médio prazo; e • ruptura na cadeia de fornecimento de ma-
teriais e serviços que impactem nos níveis de capex previstos para 2020. Os 
possíveis impactos do COVID-19 foram baseados nas melhores estimativas 
da Administração, a partir da declaração do estado de calamidade pública pelo 
Governo Federal. Com base nessas premissas, o Grupo revisitou suas bases 
orçamentárias e não observou impactos projetados para o exercício de 2020. 
Diante do cenário, descrito anteriormente, diversas medidas de auxílio eco-
nômico e financeiro foram introduzidas pelos três níveis de administração da 
Federação Brasileira, com o objetivo de auxiliar as empresas na mitigação dos 
efeitos da pandemia, como a postergação do recolhimento de PIS, COFINS, 
FGTS e INSS. Além da medida acima indicada, o Grupo analisará cuidadosa-
mente qualquer nova diretriz de políticas governamentais em resposta à pan-
demia que vise fornecer alívio financeiro aos contribuintes. O Grupo entende 
que tais diretrizes deverão respeitar, em qualquer circunstância, o direito ao 
equilíbrio econômico-financeiro da concessão, em conformidade com o arca-
bouço legal, as cláusulas contidas nos respectivos Contratos firmados com 
o Poder Concedente e com as diretrizes divulgadas pela ANEEL. 32 Even-
tos subsequentes: (a) Transferência de controle acionário - Em fevereiro 
de 2021 a Celeo Redes Brasil S.A. transferiu 100% das ações da Cachoeira 
Paulista Transmissora de Energia S.A. para a Companhia. (b) Adiantamento 
para futuro aumento de capital (AFAC) - Até o dia 31/03/2021, a Companhia 
realizou AFAC na Parintins no montante de R$ 65.935.

Francisco Antolin Chica Padilla Bruno Marcell S. M. Melo
Diretor Contador - CRC-RJ 111193/O-8

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Aos Acionistas e Diretores da Celeo Redes Expansões S.A. - Rio de Ja-
neiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas da Celeo Redes Expansões S.A. (“Companhia”), identificadas 
como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras in-
formações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e conso-
lidada, da Celeo Redes Expansões S.A. em 31/12/2020, o desempenho indi-
vidual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos indepen-
dentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório dos 
auditores - A administração da Companhia é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler 
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com 

nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabi-
lidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas - A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capa-
cidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a admi-
nistração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas - Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticis-
mo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nos-

sa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. - Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem le-
var a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade 
operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente 
às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho 
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comu-
nicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audito-
ria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2021
KPMG Auditores Independentes Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-100983/O-7

Wilson Sons Holding Brasil S.A.
(a “Companhia”)

CNPJ Nº 33.130.691/0001-05
AVISO DE INCORPORAÇÃO

De acordo com a Seção 104B do Companies Act de 1981 de Bermuda 
(Legislação Societária de Bermuda), damos ciência que, a Companhia 
pretende incorporar a Wilson Sons Limited, companhia do Grupo Wilson Sons 
constituída em Bermuda, conforme Fato Relevante divulgado ao mercado 
em 23 de maio de 2021. Como resultado da incorporação pretendida a 
Companhia constituída no Brasil será a sucessora da incorporada que será 
extinta.

Data: Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2021.

Associação dos Servidores do Inea-Asinea
Edital de Convocação

CONFORME ESTATUTO EM VIGOR,PELO PRESENTE C0NVOCADOS OS AS-
SOCIADOS DA ASINEA A REUNIREM-SE EM ASSEMBLÉIA EXTRAORDINARIA
EM SUA SEDE SOCIAL,RUA SACADURA CABRAL,81,SALA 1002-SAÚDE=
RIO DE JANEIRO,NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021,ÀS 17:00 HORAS EM
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 17:30 EM SEGUNDA E ÚLTIMA
CONVOCAÇÃO,A FIM DE DELIBERAREM SOBRE OS SEGUINTES ASSUN-
TOS. a)CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ELEITORAL;b)ASSUNTOS GERAIS.

RIO DE JANEIRO, 12 DE AGOSTO DE 2021
DECIO DA SILVA BASTOS JUNIOR

PRESIDENTE
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MINERAÇÃO BOA ESPERANÇA S.A.
CNPJ/MF nº 15.692.583/0001-36 - NIRE: 33300313265

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2021
1. Data, hora e local: às 10 horas do dia 28 de maio de 2021, na sede da Mineração Boa Esperança S.A. (“Companhia”), localizada 
no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Pio X, nº 98, 8º andar, parte, Centro, CEP 20.091-040. 2. Convoca-
ção e Presença: Nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S/A”), foram dispensadas as formalidades de convoca-
ção, em função da presença da integralidade do capital social votante. 3. Mesa: Sr. Eduardo de Come; Presidente; Sr. Antonio Batis-
ta de Carvalho Neto, Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) deliberar sobrea a transferência da sede social da Companhia para a Rua Su-
rubim, nº 577, conjunto 62, parte, Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-050; (ii) deliberar sobre 
proposta de alteração do Artigo 38 do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de indicar que as publicações ordenadas pela 
Lei das Sociedades por Ações serão realizadas, tão somente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circula-
ção; e (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações Aprovadas: Dispensada a leitura da ordem do dia, foi 
deliberado pela unanimidade dos acionistas presentes que a ata a que se refere esta assembleia seria lavrada na forma de sumário. 
(i) Colocado em votação o item (i) da ordem do dia, foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a transferência da sede 
social da Companhia para a Rua Surubim, nº 577, conjunto 62, parte, Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
CEP 04571-050. Dessa forma, a redação do Artigo 2º do Estatuto Social passará a ser a seguinte: “Artigo 2º - A Companhia tem sede 
e foro na Rua Surubim, nº 577, conjunto 62, parte, Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-050 e 
filial na Rua Jasmin do Serrado, nº 135, setor Monte Castelo, no município de Tucumã, Estado do Pará.” (ii) Colocado em votação o 
item (ii) da ordem do dia, foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a proposta de alteração do Artigo 38 do Estatu-
to Social da Companhia, com a finalidade de indicar que as publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações serão realiza-
das, tão somente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação. Dessa forma, a redação do Artigo 38 do 
Estatuto Social passará a ser a seguinte: “Artigo 38 - As publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações serão realizadas 
no Diário Oficial do Estado do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação.” (iii) Colocado em votação o item (iii) da ordem 
do dia, foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as 
alterações dos dispositivos aprovadas nesta Assembleia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer 
outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presen-
tes. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2021. Eduardo de Come - Presidente da Mesa; Antonio Batista de Carvalho Neto - Secretário. 
Acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia: Mineração Caraíba S/A; Eduardo de Come - Di-
retor Financeiro; Antonio B. de Carvalho Neto - Diretor Jurídico. Anexo I: Estatuto Social da Mineração Boa Esperança S.A.: Capítulo 
I: Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º - Mineração Boa Esperança S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida 
pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei das Sociedades por Ações”). Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Surubim, nº 577, conjunto 62, parte, Cidade Monções, CEP 04571-050 e filial na Rua Jasmin do Serrado, nº 135, setor Monte Castelo, 
no Município de Tucumã, Estado do Pará, CEP 68.385-000. Parágrafo Único - A Companhia poderá, mediante deliberação do Conse-
lho de Administração e, no caso de sua não instalação, da Assembleia Geral, abrir, transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, 
em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto: (i) a exploração e aproveitamento de 
jazidas minerais, compreendendo a pesquisa, a lavra, o beneficiamento, a comercialização e industrialização de substâncias mine-
rais e seus subprodutos e derivados, podendo estender suas atividades à importação e à exportação de tais substâncias e subpro-
dutos e derivados e à prestação de serviços em atividades correlatas; (ii) exercer, no País ou no exterior, outras atividades que pos-
sam interessar, direta ou indiretamente, à realização do objeto social; e (iii) participar, sob qualquer modalidade, de outras socieda-
des, consórcios ou entidades, cujos objetos sociais sejam, direta ou indiretamente vinculados, acessórios ou instrumentais ao objeto 
social da Companhia. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II: Capital Social: Artigo 5º - O capital 
social é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor no-
minal. Parágrafo 1º - O capital social da Companhia será representado exclusivamente por ações ordinárias, vedada a emissão de 
ações preferenciais. Parágrafo 2º - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da 
Companhia. Parágrafo 3º - À critério da Assembleia Geral, as ações da Companhia poderão ser escriturais e, caso instituídas, serão 
mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliá-
rios (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. A instituição depositá-
ria poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como 
o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM. Parágrafo 4º - As ações serão 
indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos 
pelo representante do condomínio. Parágrafo 5º - Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas partici-
pações, na subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, que pode ser exercido na forma da 
Lei das Sociedades por Ações. Artigo 6º - A Companhia poderá, mediante deliberação do Conselho de Administração, e no caso de sua 
não instalação, da Assembleia Geral, aumentar seu capital social em até R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemen-
te de reforma estatutária, mediante a emissão de novas ações ordinárias. Parágrafo Único - O Conselho de Administração e, no caso 
de sua não instalação, a Assembleia Geral, estabelecerá as condições de emissão, inclusive preço e prazo de integralização. Artigo 
7º - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, e no caso de sua não instalação, da Assembleia Geral, 
adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucro 
e de reservas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais aplicáveis. Capítulo III: 
Administração: Seção I - Disposições Gerais: Artigo 8º - A Companhia será administrada por uma Diretoria e por um Conselho de 
Administração, caso esteja instalado de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente 
Estatuto Social. Parágrafo 1º - A Companhia, em fase operacional, terá um plano de negócios válido para o período de 5 (cinco) anos, 
a ser elaborado pela Diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração e, no caso de sua não instalação, pela Assembleia Geral, 
que descreverá, em bases consolidadas e detalhadamente para Companhia e suas controladas, as estratégias e fornecerá as proje-
ções econômicas e financeiras para a Companhia e suas controladas, inclusive balanço, resultados, fluxo de caixa e números opera-
cionais principais, em bases mensais, para os 12 (doze) meses seguintes a cada revisão anual. A Companhia e suas controladas 
observarão o plano de negócios. Parágrafo 2º - A Companhia, em fase operacional, terá um orçamento anual a ser elaborado pela 
Diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração e, no caso de sua não instalação, pela Assembleia Geral, que refletirá o plano 
de negócios e descreverá, em bases consolidadas e detalhadamente para a Companhia e suas controladas, as expectativas de 
despesas, receitas e investimentos da Companhia para cada exercício social. No caso de um novo orçamento anual não ser aprovado 
antes o início do exercício social correspondente, os valores do orçamento anual anterior serão adotados até que o novo orçamento 
anual seja aceito. A Companhia e suas controladas observarão o orçamento anual aprovado. Artigo 9º - A Assembleia Geral Ordinária 
fixará o montante anual global da remuneração dos administradores da Companhia, nesta incluídos os benefícios de qualquer natu-
reza e verbas de representação, cabendo ao Conselho de Administração, caso esteja instalado, deliberar sobre a sua distribuição 
individual, ou à própria Assembleia Geral, caso o Conselho de Administração não seja instalado. Seção II - Conselho de Administra-
ção: Artigo 10 - O Conselho de Administração funcionará em caráter não permanente e, quando instalado, será composto por 5 
(cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos. Parágrafo 1º - Os 
membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de 
Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos a qualquer 
tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores. Pará-
grafo 2º - Os membros do Conselho de Administração devem ter reputação ilibada, não podendo ser eleito como membro do Conselho 
de Administração, salvo dispensa expressa da Assembleia Geral, aquele que: (i) ocupar cargos em sociedades consideradas concor-
rentes da Companhia; ou (ii) possuir interesse conflitante com a Companhia. Caso os fatores de impedimento indicados neste pará-
grafo se configurem posteriormente à posse do membro do Conselho de Administração, a permanência no referido cargo dependerá 
de aprovação da dispensa pela Assembleia Geral da Companhia, que deverá ser convocada pelo Conselho de Administração no menor 
prazo possível, observado o disposto neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações. Artigo 11 - O Conselho de Administra-
ção terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que serão nomeados ou destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral 
dentre os conselheiros eleitos conforme o artigo 10 acima. Parágrafo Primeiro - No caso de ausência ou impedimento temporário do 
Presidente do Conselho de Administração, assumirá as funções do Presidente o Vice-Presidente. Parágrafo Segundo - No caso de 
ausência ou impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções do Presidente 
serão exercidas por conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho. Artigo 12 - O Conselho de Admi-
nistração, quando instalado, reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que convocado por 
seu Presidente, mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 3 (três) dias corridos, por meio de carta, telegra-
ma, fax, e-mail ou qualquer forma que permita a comprovação do recebimento da convocação pelo destinatário. A convocação deve-
rá conter a ordem do dia da reunião e ser acompanhada do material de suporte às deliberações a serem apreciadas pelo Conselho. 
Parágrafo 1º - Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a 
observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do Conselho. As convocações poderão 
ser feitas por meio de carta, telegrama, fax, e-mail ou qualquer forma que permita a comprovação do recebimento da convocação 
pelo destinatário. Parágrafo 2º - Independentemente das formalidades previstas neste artigo 12, será considerada regularmente 
convocada a reunião do Conselho de Administração a que comparecerem todos os conselheiros. Artigo 13 - As reuniões do Conselho 
de Administração serão instaladas com a presença da maioria dos seus membros, considerando-se presentes, inclusive, os membros 
que participarem das reuniões por teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio que permita a comunicação oral em 
tempo real do conselheiro em questão com os demais conselheiros presentes à reunião. A Companhia poderá providenciar a gravação 
das reuniões do Conselho de Administração, de forma a captar, inclusive, os votos proferidos pelos conselheiros que não estiverem 
fisicamente presentes à reunião. Parágrafo 1º - Serão considerados presentes à reunião os conselheiros que, após o exame do mate-
rial de suporte às deliberações constantes da ordem do dia, enviarem seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administra-
ção anteriormente à realização da reunião em questão. Parágrafo 2º - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, 
preferencialmente, na sede da Companhia ou em qualquer filial. Parágrafo 3º - As reuniões do Conselho de Administração serão 
presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem este indicar. Parágrafo 4º - Em caso de vacância 
do cargo de qualquer membro do Conselho de Administração, o substituto será nomeado, para completar o respectivo mandato, pela 
Assembleia Geral, que deverá ser imediatamente convocada para proceder à eleição do substituto. Para os fins deste parágrafo, 
ocorre a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou afastamento injustificado do exercício 
de suas funções, observado o artigo 14 abaixo. Parágrafo 5º - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas median-
te o voto favorável da maioria absoluta dos seus membros. Artigo 14 - Os membros do Conselho de Administração não poderão faltar 
injustificadamente a 2 (duas) reuniões consecutivas do Conselho de Administração e, justificadamente, a mais de 5 (cinco) reuniões, 
consecutivas ou não, no período de 12 (doze) meses, sob pena de perda de mandato, salvo no caso de licença justificada concedida 
pelo próprio Conselho de Administração, mediante voto favorável da maioria dos seus membros. Parágrafo Único - As atas das reu-
niões deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição das deliberações tomadas, inclusive 
dissidências e protestos. Artigo 15 - O Conselho de Administração, quando instalado, tem a função primordial de orientação geral 
dos negócios da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente: a) fixar a 
orientação geral dos negócios da Companhia; b) aprovar o plano de negócios, assim como sua revisão anual, o orçamento anual e 

qualquer alteração ou atualização dos mesmos; c) aprovar quaisquer planos específicos estratégicos, de expansão ou investimento 
e quaisquer planos de imobilização financeira ou pesquisas científicas e tecnológicas, os quais deverão observar o plano de negócios 
e o orçamento anual aprovados; d) eleger e destituir os membros da Diretoria, fixando-lhes, se for o caso, atribuições específicas além 
das previstas neste Estatuto Social, bem como estabelecer os limites de competência da Diretoria referidos neste Artigo 15, conforme 
plano de alçadas (“Plano de Alçadas”), fixado pela Assembleia Geral; e) convocar Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou 
quando julgar conveniente, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 23; f) fiscalizar a gestão da Diretoria e examinar, a qual-
quer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitando informações sobre contratos celebrados e quaisquer outros atos e/ou fatos 
que julgar convenientes; g) manifestar-se sobre as demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da Administração e as 
contas da Diretoria e propor a destinação do lucro líquido de cada exercício social; h) deliberar sobre os assuntos que lhe forem 
submetidos pela Diretoria; i) manifestar-se, previamente, sobre atos e contratos envolvendo valores superiores aos limites de com-
petência da Diretoria da Companhia, estabelecidos pelo Conselho de Administração no Plano de Alçadas; j) aprovar a assunção de 
obrigações, a celebração, aditamento ou rescisão de contratos (inclusive contratos e outros instrumentos relativos a qualquer forma 
de financiamento, tais como empréstimos, títulos de crédito, mútuos, arrendamento mercantil, compra, venda, desconto ou cessão 
de recebíveis ou créditos ou outros títulos de dívida), envolvendo valores superiores aos limites de competência da Diretoria da 
Companhia, estabelecidos pelo Conselho de Administração no Plano de Alçadas; k) autorizar o ajuizamento de ação que envolva 
valores superiores aos limites fixados em Plano de Alçadas, ou que possa causar prejuízo em valores superiores a tais limites; l) 
autorizar a celebração, pela Companhia, de transação preventiva ou extintiva de litígio que envolva valores superiores aos limites 
fixado no Plano de Alçadas; m) autorizar a contratação de executivos e profissionais estratégicos com remuneração anual em valores 
superiores aos limites de competência da Diretoria da Companhia, estabelecidos pelo Conselho de Administração no Plano de Alça-
das; n) deliberar sobre a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis ou de outros bens do ativo permanente em valores supe-
riores aos limites de competência da Diretoria da Companhia, estabelecidos pelo Conselho de Administração no Plano de Alçadas; o) 
deliberar sobre a prestação, pela Companhia, de garantias reais, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor 
de terceiros, em valores superiores aos limites de competência da Diretoria da Companhia, estabelecidos pelo Conselho de Adminis-
tração no Plano de Alçadas; p) autorizar a Companhia a renunciar a seus direitos ou a perdoar ou liberar terceiro de suas obrigações 
para com a Companhia, que envolvam valores superiores aos limites de competência da Diretoria da Companhia, estabelecidos pelo 
Conselho de Administração no Plano de Alçadas; q) manifestar-se sobre o encaminhamento à Assembleia Geral de qualquer propos-
ta, ainda que de iniciativa da Diretoria; r) escolher e destituir auditores independentes da Companhia; s) aprovar alterações nas 
práticas e políticas contábeis, salvo se exigidas por lei; t) submeter à deliberação da Assembleia Geral propostas de aumento de 
capital que não estejam enquadradas no artigo 6º deste Estatuto Social; u) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da 
Companhia para manutenção em tesouraria ou cancelamento, assim como a posterior alienação das ações mantidas em tesouraria; 
v) aprovar a distribuição de dividendos intermediários e intercalares, bem como juros sobre o capital próprio; w) aprovar a aquisição, 
alienação ou oneração de qualquer participação em qualquer outra sociedade; x) autorizar a Companhia a participar de joint ventu-
res; y) deliberar acerca do voto da Companhia nas Assembleias de acionistas ou sócios ou reuniões da administração de qualquer 
subsidiária ou outra pessoa jurídica ou consórcios em que a Companhia detenha participação; z) dispor a respeito da ordem de seus 
trabalhos e estabelecer as normas regimentais de seu funcionamento, observadas as disposições deste Estatuto Social; aa) distribuir 
entre os conselheiros, membros de comitês e diretores, individualmente, a parcela da remuneração anual global dos administradores 
fixada pela Assembleia Geral; bb) aprovar, previamente, a prática de todos os atos ou a celebração de quaisquer contratos ou tran-
sações, envolvendo, de um lado, a Companhia e, de outro: (i) qualquer acionista da Companhia; (ii) quaisquer administradores da 
Companhia, bem como seus respectivos cônjuges e parentes até o 4º grau; ou (iii) quaisquer sociedades controladas, controladoras, 
coligadas ou sob controle comum de qualquer das pessoas indicadas nos itens (i) e (ii) acima; cc) deliberar sobre as políticas de 
riscos corporativos e financeiras da Companhia propostas pela Diretoria; dd) deliberar sobre normas internas, bem como sobre polí-
ticas de condutas, as quais serão pautadas por elevados padrões éticos e morais; ee) deliberar sobre as políticas de responsabilida-
de social, em especial aquelas referentes a meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, conforme propostas pela Diretoria; e ff) 
revisar, a qualquer tempo, o Plano de Alçadas da Companhia. Artigo 16 - Na hipótese de não instalação do Conselho de Administra-
ção, suas atribuições serão exercidas pela Assembleia Geral. Artigo 17 - O Conselho de Administração, quando instalado, para seu 
assessoramento, poderá estabelecer a formação de comitês técnicos e consultivos, com objetivos e funções definidos em regimento 
próprio, sendo integrados por membros dos órgãos de administração da Companhia ou não. Parágrafo Único - O regimento interno de 
cada comitê será aprovado pelo Conselho de Administração e estabelecerá regras sobre competência, composição, prazo de gestão, 
remuneração e funcionamento. Artigo 18 - O Presidente do Conselho de Administração poderá solicitar que Diretores da Companhia 
compareçam a reuniões do Conselho de Administração, com o fim de esclarecer aos conselheiros determinadas matérias atinentes à 
Companhia, sem que lhes seja conferido, todavia, direito de voto nas deliberações do órgão. Seção III - Diretoria: Artigo 19 - A Dire-
toria da Companhia será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 6 (seis) membros, acionistas ou não, residentes no País, 
eleitos pelo Conselho de Administração e, no caso de sua não instalação, pela Assembleia Geral, autorizada a cumulação de funções 
por um mesmo Diretor, sendo designado 1 (um) Diretor Presidente e até 5 (cinco) diretores sem designação específica. Parágrafo 1º 
- No ato da eleição, o Conselho de Administração e, no caso de sua não instalação, a Assembleia Geral, fixará as atribuições dos 
Diretores sem designação específica. Parágrafo 2º - Ocorrendo vacância de Diretor, decorrente de destituição, morte, renúncia, impe-
dimento comprovado, invalidez ou afastamento do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, nos termos do 
parágrafo terceiro abaixo, compete à Diretoria, pelo voto da maioria dos seus integrantes, indicar, dentre os seus membros, um 
substituto que acumulará, interinamente, as funções do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento do cargo a 
ser decidido pelo Conselho de Administração e, no caso de sua não instalação, pela Assembleia Geral. Parágrafo 3º - Os Diretores não 
poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, 
salvo caso de licença justificada concedida pelo Conselho de Administração e, no caso de sua não instalação, pela Assembleia Geral. 
Parágrafo 4º - Em suas ausências ou impedimentos temporários, o Diretor Presidente será substituído por um dos demais Diretores 
por ele designado, ou, na falta desta designação, conforme decidido pelo Conselho de Administração e, no caso de sua não instala-
ção, pela Assembleia Geral. Artigo 20 - O mandato dos membros da Diretoria será unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reelei-
ção. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. Artigo 21 - A Diretoria reunir-
-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de 2 (dois) dias corridos. Parágrafo Único - Aplicar-
-se-ão às reuniões de Diretoria, no que couberem, as regras previstas neste Estatuto Social para as reuniões do Conselho de Admi-
nistração. Artigo 22 - Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos 
atinentes à representação da Companhia, observada a necessidade de aprovação prévia da Assembleia Geral ou do Conselho de 
Administração, nas hipóteses previstas em lei ou neste Estatuto Social. Parágrafo 1º - Compete ainda à Diretoria: a) cumprir e fazer 
cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; b) cumprir e fazer cumprir a 
orientação geral dos negócios da Companhia estabelecida pelo Conselho de Administração e, no caso de sua não instalação, pela 
Assembleia Geral; c) elaborar e propor, anualmente, ao Conselho de Administração e, no caso de sua não instalação, à Assembleia 
Geral, as revisões do plano de negócios e o orçamento anual; d) planejar e conduzir as operações da Companhia e reportar ao Con-
selho de Administração e, no caso de sua não instalação, à Assembleia Geral, o desempenho econômico-financeiro da Companhia, 
produzindo inclusive relatórios com indicadores de desempenho específicos; e) identificar, avaliar e propor ao Conselho de Adminis-
tração e, no caso de sua não instalação, à Assembleia Geral, oportunidades de investimento e/ou desinvestimento que ultrapassem 
os limites de alçada da Diretoria estabelecidos pelo Conselho de Administração ou pela Assembleia Geral, e executar os investimen-
tos e/ou desinvestimentos aprovados; f) elaborar e propor ao Conselho de Administração e, no caso de sua não instalação, à Assem-
bleia Geral, as políticas financeiras da Companhia e executar as políticas aprovadas; g) aderir e promover a adesão dos empregados 
ao código de ética da Companhia, conforme vier a ser estabelecido pelo Conselho de Administração e, no caso de sua não instalação, 
pela Assembleia Geral; h) elaborar e propor ao Conselho de Administração e, no caso de sua não instalação, à Assembleia Geral as 
políticas de responsabilidade social, tais como meio ambiente, saúde e segurança, e implementar as políticas aprovadas; i) admi-
nistrar e representar a Companhia, em conformidade com as atribuições e poderes estabelecidos neste Estatuto Social e pela Assem-
bleia Geral, provendo todo o necessário para realização do seu objeto social; o) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de 
Administração e, no caso de sua não instalação, à Assembleia Geral, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompa-
nhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior; p) 
elaborar e propor, ao Conselho de Administração e, no caso de sua não instalação, à Assembleia Geral, os planos de negócios, ope-
racionais e de investimento, de pesquisas científicas e tecnológicas da Companhia, e executar os orçamentos e planos aprovados; q) 
elaborar, anualmente, o Plano de Ações e de Metas de cada Diretoria, submetendo-o, com o desempenho e resultado alcançados, ao 
Conselho de Administração e, no caso de sua não instalação, à Assembleia Geral, em suas reuniões ordinárias; r) elaborar e subme-
ter ao Conselho de Administração e, no caso de sua não instalação, à Assembleia Geral, as normas gerais de administração e orga-
nização, as políticas gerais de recursos humanos, observados os preceitos legais e estatutários; s) prestar ao Conselho de Adminis-
tração e, no caso de sua não instalação, à Assembleia Geral, as informações solicitadas; t) propor alternativas de financiamento e 
aprovar condições financeiras dos negócios da Companhia; u) administrar o caixa e as contas a pagar e a receber da Companhia; e 
(v) dirigir as áreas contábil, de planejamento financeiro e fiscal/tributária. Parágrafo 2º - Compete ao Diretor Presidente, além de 
coordenar a ação dos diretores e de dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia: (i) 
planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades da Companhia; (ii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 
(iii) manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades da Companhia e o andamento de suas ope-
rações; (iv) exercer a supervisão geral das competências e atribuições da Diretoria; (v) propor ao Conselho de Administração e, no 
caso de sua não instalação, à Assembleia Geral, a composição da Diretoria; e (vi) exercer outras atribuições que lhe forem cometidas 
pelo Conselho de Administração, ou pela Assembleia Geral, na hipótese de não instalação do Conselho de Administração. Parágrafo 
3º - Compete aos demais diretores (i) auxiliar o Diretor Presidente em suas funções, na gestão da Companhia; e (ii) exercer outras 
atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração, ou pela Assembleia Geral, na hipótese de não instalação do 
Conselho de Administração. Parágrafo 4º - É vedada à Diretoria a prática, em nome da Companhia, de atos de qualquer natureza 
relativos a negócios ou operações estranhas ao objeto social previsto neste Estatuto Social, ressalvado o disposto na alínea “o” do 
artigo 15. Parágrafo 5º - É vedada à Diretoria a prática de outras atividades remuneradas fora da Companhia, a não ser em contro-
ladoras, controladas ou sociedades sob controle comum ou quando expressamente aprovado pelo Conselho de Administração e, no 
caso de sua não instalação, pela Assembleia Geral. Artigo 23 - A representação da Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou 
fora dele, inclusive na assinatura de documentos que importem em responsabilidade para esta, deverá ser realizada sempre por 2 
(dois) Diretores em conjunto, ou por 2 (dois) procuradores constituídos na forma do Parágrafo 1º deste Artigo, ou por 01 (um) procu-
rador em conjunto com um Diretor. Parágrafo 1º - As procurações em nome da Companhia deverão ser outorgadas sempre por 2 (dois) 
Diretores, em conjunto. Parágrafo 2º - Pode, ainda, a Companhia ser representada por um único procurador nas Assembleias Gerais 
de acionistas, ou equivalentes, de sociedades, consórcios e outras entidades das quais participe a Companhia, ou em atos decorren-
tes do exercício de poderes constantes de procuração “ad judicia” ou: (a) perante órgãos de qualquer esfera de governo, alfândega e 
concessionárias de serviço público para atos específicos nos quais não seja necessária ou até permitida a presença do segundo 
procurador; e (b) na assinatura de instrumentos contratuais em solenidade e/ou circunstâncias nas quais não seja possível a pre-
sença do segundo procurador. Parágrafo 3º - No caso de obrigações a serem assumidas no exterior, a Companhia poderá ser repre-
sentada por apenas um membro da Diretoria ou por um único procurador com poderes específicos e limitados, nos termos deste Es-
tatuto Social. Parágrafo 4º - As citações e notificações judiciais ou extrajudiciais serão feitas na pessoa do Diretor Presidente ou por 
procurador constituído na forma do parágrafo 1º deste artigo. Capítulo IV: Assembleias Gerais: Artigo 24 - A Assembleia Geral reunir-

-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que 
os interesses sociais o exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberação as prescrições legais pertinentes e as 
disposições do presente Estatuto Social. Parágrafo 1º - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração, 
caso regularmente instalado, pela Diretoria da Companhia ou pelos acionistas, observado o disposto na lei e neste Estatuto. Pará-
grafo 2º - As Assembleias Gerais serão convocadas com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência, em primeira convocação, e com, 
no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência, em segunda convocação. Parágrafo 3º - As Assembleias Gerais serão presididas pelo 
Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência e/ou não instalação do Conselho de Administração, por qualquer 
acionista, ou seu representante, escolhido pela maioria dos acionistas presentes à reunião de acordo com suas respectivas partici-
pações no capital social da Companhia, e secretariadas por um dos presentes, escolhido pelo presidente da mesa. Artigo 25 - Para 
tomar parte na Assembleia Geral, o acionista deverá depositar na Companhia, com antecedência mínima de 2 (dois) dias corridos, 
contados da data da realização da respectiva Assembleia Geral: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das 
ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e/ou relativamente aos 
acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido 
pelo órgão competente; e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto Social, na hipótese 
de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos 
que comprovem sua identidade. Parágrafo 1º - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído 
há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de 
fundos de investimento que represente os condôminos. Parágrafo 2º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses 
especiais previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em 
branco. Parágrafo 3º - As atas das Assembleias deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição 
das deliberações tomadas, inclusive dissidências e protestos, observado o disposto no § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por 
Ações. Artigo 26 - Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei: a) tomar as contas dos administrado-
res, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; b) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal, se instalados; c) fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria, assim como a dos membros do Con-
selho de Administração e Conselho Fiscal, se instalados; d) aprovar qualquer alteração ou reforma deste Estatuto Social; e) deliberar 
sobre a dissolução, liquidação, transformação, fusão, cisão, incorporação (inclusive a incorporação de ações) da Companhia em 
outra sociedade, ou de qualquer sociedade na Companhia; f) aprovar a emissão de novas ações sem guardar proporção com as es-
pécies e classes existentes, ou a alteração dos direitos, preferências, vantagens ou condições de resgate ou amortização de ações; g) 
aprovar o resgate ou amortização de ações ou de outros títulos e valores de emissão da Companhia; h) atribuir bonificações em ações 
e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações; i) aprovar a emissão e o resgate de debêntures, conversíveis ou 
não em ações, de bônus de subscrição e de partes beneficiárias; j) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administra-
ção, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; k) deliberar sobre aumento do capital social que 
não se enquadre no disposto no artigo 6º deste Estatuto, ou sobre redução do capital social; l) autorizar a administração da Compa-
nhia a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial; m) suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar 
de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo Estatuto Social; n) eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcio-
nar no período de liquidação; e o) aprovar plano de participação nos resultados ou de distribuição de lucros a executivos e emprega-
dos, bem como planos de outorga de opções de compra de ações. Capítulo V: Conselho Fiscal: Artigo 27 - O Conselho Fiscal da 
Companhia funcionará em caráter não permanente e, quando instalado, será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e 
igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. O Conselho Fiscal da 
Companhia será composto, instalado e remunerado em conformidade com a legislação em vigor. Parágrafo 1º - A posse dos membros 
do Conselho Fiscal será feita mediante a assinatura de termo respectivo, em livro próprio. Parágrafo 2º - Os membros do Conselho 
Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. Parágrafo 3º - Ocorrendo a vacância do cargo de 
membro do Conselho Fiscal, decorrente de destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou afastamento do 
exercício de suas funções injustificado, nos termos do parágrafo quarto abaixo, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Não haven-
do suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. Parágrafo 4º - Os membros 
do Conselho Fiscal poderão afastar-se do exercício de suas funções exclusivamente mediante licença justificada concedida pelo 
Conselho Fiscal, sob pena de perda de mandato. Parágrafo 5º - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da 
Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, estando vedada, 
entre outros, a eleição da pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de 
concorrente ou de acionista controlador ou sociedade controlada (conforme definidos na Lei das Sociedades por Ações) de concorren-
te; (b) seja cônjuge ou parente até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de acionista 
controlador ou sociedade controlada de concorrente. Artigo 28 - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, 
sempre que necessário e analisará as demonstrações financeiras submetidas ao Conselho de Administração ou à Assembleia Geral. 
Parágrafo 1º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual compare-
cer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, pre-
sente a maioria dos seus membros. Parágrafo 3º - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas que deverão ser la-
vradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição das deliberações tomadas, inclusive dissidências e protes-
tos. Capítulo VI: Exercício Fiscal, Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros: Artigo 29 - O exercício fiscal terá início em 1º 
janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações finan-
ceiras. Parágrafo 1º - Por deliberação do Conselho de Administração, a seu exclusivo critério e ad referendum da Assembleia Geral, a 
Companhia poderá proceder à distribuição de dividendos à conta de lucro apurado no balanço mensal, bem como declarar dividendos 
intermediários ou intercalares à conta de lucros acumulados ou reservas, obedecidos os termos do artigo 204 da Lei das Sociedades 
por Ações. Parágrafo 2º - Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre capital próprio poderão ser impu-
tados ao dividendo obrigatório previsto no artigo 29, §3º, deste Estatuto Social. Artigo 30 - Do resultado do exercício serão deduzidos, 
antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social 
sobre o lucro. Parágrafo 1º - Do saldo remanescente, a Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores e empregados, uma 
participação nos lucros correspondente a até um décimo dos lucros do exercício. É condição para pagamento de tal participação a 
atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 2º - O lucro líquido do exercício 
terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) será aplicado antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva 
legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante 
das reservas de capital, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do 
capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal; b) uma parcela, por 
proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas re-
servas formadas em exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações; c) uma parcela será destinada 
ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos acionistas, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo; d) no exer-
cício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do parágrafo 3º deste artigo, ultrapassar a parcela realizada 
do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição 
de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações. Os lucros registrados na reserva 
de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser 
acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização, desde que não prejudique a saúde financeira da Companhia; e) uma 
parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos 
termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações; f) a Companhia poderá manter uma reserva de lucros estatutária denominada 
“Reserva de Investimentos”, que terá por fim financiar a expansão das atividades da Companhia, suas subsidiárias e/ou controladas, 
inclusive por meio da subscrição de aumentos de capital ou criação de novos empreendimentos, a qual poderá ser formada com até 
100% (cem por cento) do lucro líquido que remanescer após as deduções legais e estatutárias e cujo saldo, somado aos saldos das 
demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva para contingências, não poderá ultrapassar 100% 
(cem por cento) do capital social subscrito da Companhia; e g) o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, 
observadas as prescrições legais. Parágrafo 3º - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório 
anual não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido os seguintes valores: (i) im-
portância destinada à constituição de reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão 
das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores. O dividendo previsto neste parágrafo não será obrigatório no exercício social 
em que o Conselho de Administração, se instalado, informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação finan-
ceira da Companhia, nos casos excepcionais que tenham amparo no § 4º do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; o Conselho 
Fiscal, se instalado, deverá dar parecer sobre essa informação. Os lucros que deixarem de ser distribuídos serão registrados como 
reserva especial e, se não forem absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que 
o permitir a situação financeira da Companhia e ouvido o Conselho Fiscal quando este instalado. Parágrafo 4º - O pagamento do 
dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei. Artigo 31 - Por proposta da Dire-
toria, aprovada pelo Conselho de Administração, se instalado, ad referendum da Assembleia Geral, a Companhia poderá pagar ou 
creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventu-
ais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social. Pa-
rágrafo 1º - Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição dos mesmos ao valor do 
dividendo obrigatório, será assegurado aos acionistas o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese de o valor dos di-
videndos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente. Parágrafo 2º - O 
pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no decorrer do exercício social, dar-se-á por deli-
beração do Conselho de Administração, e no caso de sua não instalação, da Assembleia Geral, no curso do exercício social ou no 
exercício seguinte. Artigo 32 - A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive as 
instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável. Artigo 33 - Os dividendos não recebidos ou reclamados 
reverterão no prazo de 3 (três) anos em favor da Companhia, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista. 
Capítulo VII: Liquidação: Artigo 34 - A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à 
Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e, se for o caso, o Conselho Fiscal para tal finalidade. Capí-
tulo VIII: Disposições Gerais: Artigo 35 - A Companhia observará os acordos de acionistas quando arquivados em sua sede, sendo 
expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de 
voto de qualquer acionista ou membro do Conselho de Administração vinculado ao acordo de acionistas devidamente arquivado na 
sede social proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à Com-
panhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/
ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. Artigo 36 - Os 
casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das 
Sociedades por Ações. Artigo 37 - Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago 
aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Artigo 
38- As publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações serão realizadas no Diário Oficial do Estado do Estado de São 
Paulo e em jornal de grande circulação. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 3530057400-1 em 04/08/21. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral. JUCERJA em 12/07/21 sob o nº 4137551. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Optfiber Telecomunicações Ltda. 
CNPJ/ME nº 29.605.283/0001-87 - NIRE 35.231.381.076

Edital de Convocação - Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da Optfiber Telecomunicações Ltda. (“Sociedade”) a se 
reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se aos 19 dias de agosto de 2021, às 10:00 horas, na 
sede da Sociedade, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Hilda Del Nero Bisquolo, 
nº 102, sala 1107, Jardim Flórida, CEP 13208-703, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: (i) aprovação do pagamento aos administradores da Sociedade, sob a forma de pro-labore, a ser 
pago até a aprovação das contas da Sociedade referente ao exercício social de 2021, (ii) ratificação 
do pro-labore pago aos administradores até a data da Reunião de Sócios da Sociedade. São Paulo, 
11 de agosto de 2021.Adriano Simão Santiago - Administrador, Nelson Alexandre Funaro Zanotti de 
Alvarenga - Administrador.

Águas de Araçoiaba S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0

Edital de Convocação - Aumento de Capital da Companhia
Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia 20 de agosto de 2021,  
às 12 horas na sede da sociedade na Rua Professor Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP,  
a fim de deliberarem sobre aumento de capital da Companhia. 

Araçoiaba da Serra, 10 de agosto de 2021
Ivan Mininel da Silva - Diretor; Carlos Werner Benzecry - Diretor

Três perguntas: o mercado de mineração de criptomoedas
Por Jorge Priori

O mercado de 
mineração de 
criptomoedas é 

extremamente dinâmico. 
Nos primeiros anos do 
bitcoin, lançado em 2009, 
sua mineração era feita 
por computadores pes-
soais descentralizados. 
Hoje, ela é feita por em-
presas como as america-
nas Riot Blockchain e a 
Marathon Digital, ambas 
com ações em bolsa, que 
utilizam hardwares espe-
cíficos desenvolvidos por 
empresas como a chinesa 
Bitman Technologies.

O ethereum, lançado 
em julho de 2015, assumiu 
uma posição de grande de-
staque na mineração, mas 
isso mudará no final de 
2021, mais tardar no início 
de 2022, com a entrada em 
operação da nova versão da 
sua tecnologia, a Ethereum 
2.0. Com esta mudança, 
o ethereum deixará de ser 
minerável, passando de 
proof  of  work para proof  
of  stake. Isso significará 

uma economia considerável 
de energia, já que não será 
mais necessária uma rede de 
computadores descentral-
izados para manter o ethe-
reum funcionando. Diga-se 
de passagem, essa é uma das 
principais críticas direciona-
das ao bitcoin: o consumo 
de energia para manter a 
blockchain funcionando.

Isso não significa o fim 
do mercado, pois existem 
outras dezenas de crip-
tomoedas que operam 
no modelo de mineração. 
Conversamos com Eric 
Oakley, cofundador da 
Minera Fácil, startup de 
tecnologia dedicada à min-
eração de criptomoedas, 
sobre o momento atual 
deste mercado, suas per-
spectivas e o modelo de 
negócios da empresa.

Como está o mercado 
de mineração de cripto-
moedas? Ainda vale a pe-
na minerar criptomoedas 
como o bitcoin e o ethe-
reum? E as outras cripto-
moedas?

Em maio deste ano, tanto 

o bitcoin quanto o ethere-
um bateram seus recordes 
de volume de mineração, 
em grande parte devido 
ao custo/benefício de-
sta atividade. Por conta da 
pandemia e outros fatores, 
houve também uma escas-
sez de placas de vídeo de 
alta performance – muito 
usadas na mineração – o 
que reduziu a competitivi-
dade e tornou a mineração 
mais rentável para usuários 
leigos.

A partir do mês mencio-
nado, tivemos uma queda 
dos valores das moedas  
(muitos chamariam isso de 
uma correção esperada), 
porém essa atividade ai-
nda é muito rentável. O 
bitcoin hoje é muito mais 
competitivo por permitir 
o uso de hardwares espe-
cializados (Asic – Appli-
cation Specific Integrated 
Circuits, Circuitos Inte-
grados de Aplicação Espe-
cífica), que são muito mais 
eficientes do que as má-
quinas de um consumidor 
comum. Contudo, para o 
ethereum, basta ter uma 

placa de vídeo compatível. 
A placa mais “fraca” pode 
render R$ 200 por mês, já 
descontando o valor da 
energia. Já uma placa de 
última geração pode ren-
der mais de R$ 1 mil por 
mês.

Existem centenas de 
outras moedas que po-
dem ser mineradas como, 
por exemplo, a Monero, 
porém, neste momento, 
a escolha óbvia é a ethe-
reum, por ser a mais con-
sistente e lucrativa em ter-
mos de mineração.

Quais são as perspec-
tivas do mercado de min-
eração?

A mineração sempre 
vai existir, já que é uma 
mecânica fundamental das 
criptomoedas. Países onde 
o custo de energia elétrica 
é extremamente baixo são, 
e continuarão sendo, líderes 
na mineração, mas acredito 
que sempre existirá uma 
parcela do mercado que 
pode ser aproveitada por 
usuários comuns com uma 
boa placa de vídeo.

Hoje, algumas moe-
das possuem rentabilidade 
de mineração próxima ao 
ethereum, mas os ganhos 
são muito variados, e nen-
huma delas tem uma base 
e adoção tão fortes quanto 
ele. Creio que essa situação 
vai mudar com o início da 
Ethereum 2.0, o que fará 
com que outra moeda a 
substitua como moeda he-
gemônica de mineração.

Outro fator a se con-
siderar é que muitas em-
presas gastaram milhões 
de dólares com minera-
ção e não vão se desfazer 
desse investimento. O 
poder computacional des-
sas empresas será escoado 
para outras tecnologias. 
Quando o ethereum de-
ixar de ser rentável, nosso 
software irá, automatica-
mente, minerar moedas al-
ternativas, sem precisar da 
intervenção do usuário.

Como funciona o 
modelo de negócios da 
Minera Fácil?

A Minera Fácil atua co-
mo facilitadora do proces-

so de mineração, permitin-
do que leigos usem suas 
máquinas para minerar 
criptomoedas sem dificul-
dade alguma. O processo 
é simples: basta se cadas-
trar gratuitamente no site 
e baixar nosso programa. 
Quanto mais tempo o 
programa ficar rodando, 
maiores serão os ganhos. 
Vale dizer que o com-
putador pode ser utilizado 
normalmente enquanto 
é realizada a mineração, 
com exceção apenas de 
aplicativos muito pesados 
como jogos 3D e edição 
de vídeo.

Os usuários não pre-
cisam se preocupar com 
carteiras de criptomo-
edas, senhas, corretoras e 
transferências de cripto. O 
crédito correspondente ao 
valor minerado pode ser 
sacado no nosso site via 
Pix para o titular da conta 
no mesmo dia. Em troca 
do serviço, a Minera Fácil 
fica com uma porcenta-
gem dos ganhos.
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RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA
EXERCÍCIO DE 2019

BALANÇO  PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(EM MILHARES DE REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZ. EMBRO

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGEN.TES
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

Senhores Acionistas e público em geral, apresentamos a seguir o Relatório de Administração - 2019 com as 
principais atividades da Diretoria Executiva da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de 
Janeiro – RIOTRILHOS em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários.

PRESIDÊNCIA
Assessoria Jurídica
Acompanhamento e fiscalização dos contratos e seus aditivos dos escritórios Gonçalves Pereira  e  Cândido  de 
Oliveira  –  Advogados   Associados e  Vieira  de  Castro  e  Mansur Advogados  Associados, prorrogados até 
24/8/2019, data de encerramento dos referidos contratos.
Realização de auditoria interna de transição do acervo.
Assunção do acervo judicial, no qual constam, aproximadamente, 427 processos da área trabalhista e 400 da 
área cívil/tributária.
Assessoria de Controle Interno - Auditoria Interna
Análise  das  Prestações  de  Contas  de  em Almoxarifado,  Bens  Patrimoniais,  Ordenador  de  despesas  e 
Descentraliação de Créditos, referentes ao exercício de 2018;
Análise de todos os Processos de Pagamentos relizados pela RIOTRILHOS no Exercício de 2019;      Atendimento 
a solicitações e determinações dos Órgãos de Controle do Estado do Rio de Janeiro - Controladoria Geral do 
Estado do Rio de Janeiro - CGE/RJ e Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ; Realização de 
Auditoria na Folha de Pagamento e Vale Transporte dos funcionários da RIOTRILHOS.
Assessoria de Comunicação
A Relações Públicas/Cerimonial planejou e realizou 53 eventos/cerimônias para Secretaria de Transportes e suas 
empresas vinculadas e na parte da Imprensa - publicação de matéria legal, no Diário Oficial, 56 publicações e em 
conjunto com a Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado três publicações em jornal . 
Assessoria de Compliance
Com aprovação em 12 de setembro de 2018, do Regimento Interno que criou a Área de Integridade e Gestão 
de Riscos com a respectiva designação, em fevereiro, do Assessor Especial de Compliance, que desenvolveu: 
Divulgação e coleta de assinaturas dos termos de compromisso ao Código de Conduta e Integridade para todos 
os empregados,
Participação em diversas sindicâncias para apuração de irregularidades no âmbito da Companhia. 
Treinamento para os empregados com a finalidade de dissiminação do Código de Conduta e Integridade. 
Exigência da Declaração de Implantação do Programa de Integridade pelas empresas contratadas, 
conforme Lei Federal 7.753/2017.
Assessoria de Licitações
Elaboração de diversos Editais e em especial para aproveitamento das áreas remanescentes, obras de 
recuperação da laje da cobertura do prédio do Edifício Sede.
Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil e planejamento da licitação com vistas e contratação de 
companhia  seguradora,  com  experiência  mercado  nacional, para emissão  de  apólice  de  Seguro  de 
Responsabilidade Civil - D&O (Directors & Officers) para os administradores.
Pesquisas permanentes junto a profissionais que atuam na mesma área, seja na Administração Federal, Estadual 
e Municipal, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e diversos órgãos localizados nos diversos estados 
da Federação.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Realizado o Programa de Desligamento Voluntário - PDV, em articulação com a Casa Civil/SUPDP e SETRANS 
- sendo 76 funcionários pediram adesão e 71 tiveram deferimento, com encerramento dos contratos de trabalho 
em dezembro - 2019. O uso do PDV se compreende no rol de medidas consideradas para a redução de 
despesas da Companhia e do Governo do Estado.

Administrado um orçamento anual de R$ 162.804.147,00 sendo R$ 160.568.248,80 (98,63%)  para  custeio e R$ 
2.235.699,00 (1,37%) para investimento.
Em 31 de outubro foi concluído o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, como 
instrumento de planejamento e gestão de recursos de tecnologia da informação e comunicação conforme 
Resolução SECG Nº 53/2019 e iniciada a Implantação so Sistema Eletrônico de Informações - SEI/RJ sistema 
de gestões de processos e documentos eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho.

DIRETORIA DE ENGENHARIA
A Diretoria de Engenharia, envidou esforços na elaboração de documentos técnicos e intercâmbio de informações 
por meio de relações interinstitucionais, com destaque para:
Expedição de Nota Técnica da RIOTRILHOS com diagnóstico da estaçâo Gávea demonstrando preocupação 
com as condições estruturais junto aos prédios lindeiros.
Celebração   de Termo de Cooperação Técnica entre o Estado do Rio de Janeiro e a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), com interveniência da RIOTRILHOS, criando o Diagnóstico das presentes 
condições da estação Gávea do Metrô do Rio de Janeiro e alternativas para a minimização de riscos associados. 
Realização de palestras técnicas sobre a Estação Gávea do Metrô, apresentando um panorama atualizado para 
o Clube de Engenharia e Associação Comercial do Rio de Janeiro - ACRJ.

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E CONTROLE
As seguintes atividades foram realizadas:
Notificação extrajudicial de ocupantes de áreas remanescentes não autorizados;
Elaboração de estudos, apresentando proposições para aproveitamento comercial as áreas remanescentes em 
fase de Edital de Licitação;
Prestação de Contas dos Bens Patrimoniais Móveis - Auditoria Geral do Estado;
Encerramento físico contábil dos bens patrimoniais móveis e imóveis com valor do ativo imobilizado;
Controle físico e contábil dos bens patrimoniais móveis e imóveis reversíveis;
Inventário dos bens móveis e imóveis com a incorporação e baixa de bens patrimoniais ao ativo imobilizado da 
Companhia;
Alienação por doação dos bens patrimoniais ´móveis inservíveis;
Vistoria realizadas nas áreas remanescentes (AR’S) das linhas 1 e 2.
Cadastramento para acompanhamento de imóveis desapropriados pela Concessionária atinente à linha 4 do 
metrô.
Convênio com o município do Rio de Janeiro, visando a regularização fundiária das áreas remanescentes 
oriundas das desapropriações para a construção do sistema metroviário de cidade do Rio de Janeiro. 
Convênio de Cooperação Técnica e Apoio nº 001/2018 para a fiscalização dos sistemas metroviário e aquaviário, 
firmado em 27 de abril de 2018 com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes 
Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro – AGETRANSP. Atendidas 
as demandas da SETRANS e da RIOTRILHOS em assuntos relativos às Concessionárias METRÔRIO e CCR 
BARCAS.
Os resultados das inspeções e avaliações realizadas pela equipe de fiscalização, composta por um efetivo de 47 
(quarenta e sete) empregados em dezembro de 2019, são apresentados à AGETRANSP por meio de ofícios e 
relatórios específicos e mensais.

 Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

DIRETORIA  EXECUTIVA

 LUIZ CARLOS TEÓFILO 
DIRETOR-PRESIDENTE

WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR VICE-PRESIDENTE

MAX LUIZ SCHRÖDER
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BRUNO ALBERGARIAS BEZERRA
DIRETOR DE ENGENHARIA

ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO ROCHA
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E CONTROLE

ATIVO 2019 2018
CIRCULANTE 

 
Disponíbilidades 399 399 
Créditos a Receber 10.719 13.015 
Estoques 62  47 
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo 39.980 43.207 
Pessoal a Pagar 12.620 2.270 
Total do Circulante 51.160 56.668 

NÃO CIRCULANTE 
 

Realizável a Longo Prazo 
 

Créditos Realizáveis a Longo Prazo 5.652 5.652 
 

Recursos Vinculados  63.079 55.324 
 

Investimentos 3.254 3.254 
Imobilizado 12.179.210 12.248.172 
Intangivel  43 43 

 
Total do Não-Circulante 12.251.238 12.312.445 

 
TOTAL DO ATIVO 12.302.399 12.369.113

PASSIVO 2019 2018
CIRCULANTE  
Fornecedores e Credores 31.651 31.883 
Provisões e Encargos com Pessoal 14.171 1.154 
Contribuições Sociais e Impostos a Recolher 21.391 21.505 
Financiamentos em Circulação 573 543 
Pessoal a Pagar 12.620 2.270 
Outras Contas a Pagar 3.908 3.806 
Obrigações em Circulação   752.737 723.255 
Credores  de Contratos 720.275 736.223 
Total do Circulante 1.557.326 1.520.639 
NÃO  CIRCULANTE 
Operações de Crédito - Financiamentos 68.201 70.805 
Subvenções  Governamentais              9.973.210             9.970.370 
Total do Não-Circulante            10.041.411           10.041.175 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital Social 5.653.397 5.653.397 
Correção Monetária do Capital Social 7 7 
Capital Social Atualizado 5.653.404 5.653.404 
Reservas de Capital 1.900.147 1.900.147 
Prejuízos Acumulados (6.849.889) (6.746.252)
Total do Patrimônio Líquido 703.662 807.299 
TOTAL DO PASSIVO 12.302.399 12.369.11

2019 2018 
RECEITA OPERACIONAL BRUTA  
Subvenção para Custeio 61.650 106.136 
Outras Receitas Operacionais - 316 
Total da Receita Operacional Bruta 61.650 106.452 

CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (68.269) (66.461)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (6.619) 39.991 

DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas (122.079) (87.890)
Financeiras (24.791) (31.069)
Depreciações e Amortizações (742) (742)
Total das Despesas Operacionais (147.612) (119.701)

PREJUÍZO OPERACIONAL (154.231) (79.710)
EFEITOS DA LEI 4320/64 (4) 9 

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (154.235) (79.701)

Prejuízo líquido por lote de um milhão de ações do 
capital social no final do exercício (14,49) (7,49)

2019 2018
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Prejuízo do Exercício 154.235 (79.701)
Ajustes de Exercícios Anteriores 50.598 1.081
Depreciações e Amortizações 69.011 67.203
Aumento/Redução do Contas a Receber-Circulante 5.508 12.735
Aumento do Contas a Receber-Não Circulante (7.755) 359.466
Aumento/Redução de Fornecedores (232) (16.250)
Aumento de Contas a Pagar e Provisões-Circulante 36.920 9.508
Aumento de Contas a Pagar e Provisões-Não Circulante 236 14.185
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 51 1.415
Aumento no Ativo Imobilizado (51) (1.398)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (51) (1.398)
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES - 17
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO ANO 399 382
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO ANO 399 399
VARIAÇÃO DAS CONTAS DE CAIXA E EQUIVALENTES - 17

2019 2018
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (154.235) (79.701)
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES 
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOSRES 50.596 1.081
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO (103.637) (78.620)

CAPITAL
SOCIAL

CORREÇÃO
MONETÁRIA

CAPITAL
SOCIAL

ATUALIZADO

ADIANTAMENTO
PARA AUMENTO

DE CAPITAL
PREJUIZOS

ACULULADOS TOTAL

SALDO EM  31/12/2017 5.653.397 7 5.653.404 2.266.957 (6.667.630) 1.252.731 

AJUSTES OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL (366.810) - (366.810)

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.079 1.079 

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (79.701) (79.701)

SALDO EM 31/12/2018 5.653.397 7 5.653.404 1.900.147 (6.746.252) 807.299 

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.598 50.598 

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (154.235) (154.235)

SALDO EM 31/12/2019 5.653.397 7 5.653.404 1.900.147 (6.849.889) 703.662

COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS

CNPJ/MF 04.611.818/0001-00

Secretaria de
Transportes

S E M   T E M P O   A   P E R D E R



10  l Monitor MercantilQuinta-feira, 12 de agosto de 2021Financeiro

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em milhares de reais-R$)

PARECER DO CONSELHO FISCAL
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO DE 2019

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS situada na Avenida 
Nossa Senhora de Copacabana, 493 – Copacabana -  Rio de Janeiro – RJ, é uma sociedade de economia mista, 
vinculada a Secretaria de Estado de Transporte, resultante da cisão parcial da Companhia do Metropolitano do 
Estado do Rio de Janeiro – METRÔ, que teve como data base 25/04/2001, homologada consoante Assembléia 
Geral Extraordinária – AGE, datada de 25/05/2001, na forma dos Decretos Estaduais nºs 27.898, de 09 de março 
de 2001 e 28.313, de 11 de maio de 2001, sendo suas atividades básicas as de planejar, projetar e fiscalizar a 
construção e implantação de sistemas de transporte sobre trilhos ou guiados  no Estado do Rio de Janeiro, com 
vistas à concessão do referido serviço público ou à formação de parcerias público-privadas/PPP’s e atuar como 
representante técnico do poder concedente nessas matérias.

A operação do sistema esta sendo realizada pela Opportrans Concessão Metroviária , (nova Razão Social 
Concessão Metroviária Rio de Janeiro SA - METRO RIO - INVEPAR, desde 05 de abril de 1998, com vigencia até 
27 de janeiro de 2038, conforme o sexto aditivo ao contrato de concessão firmado em 27 de dezembro de 2007.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em 
consonância com as disposições da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) e alterações parciais realizadas 
pela Lei 11638 de 28/12/2007 e Lei 11941 de 27/05/2009, tendo a companhia adotado igualmente o previsto na Lei 
nº 4.320/64  e Lei nº287/79 (Contabilidade Pública). 

NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A. Ativo Circulante e Não Circulante: Os bens e direitos apresentados nesse grupo de contas são demonstrados 
pelos valores realizados no data do balanço , acrescidos, quando aplicável, das correspondentes variações 
cambiais e monetárias incorridas.

B. Resultado do exercício: É apurado pelo regime contábil de competência de exercícios.  

C. Investimento: Compreende basicamente o custo de aquisição de terrenos utilizados por terceiros, sob forma 
de comodato, por não serem necessários à atividade operacional da RIOTRILHOS.

D. Imobilizado: Os bens classificados no Imobilizado estão registrados aos custos de aquisição ou construção 
corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995.  A depreciação é calculada pelo método linear, por 
categoria de bens, sendo diretamente computada no resultado do exercício considerando as taxas anuais que 
variam de acordo com a vida útil econômica dos bens, determinadas segundo estudos técnicos especializado.

E. Passivos Circulante e Não Circulante: As obrigações são demonstradas pelos valores conhecidos ou 
calculáveis na data do balanço, acrescidas, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações 
monetárias e cambiais incidentes sobre os mesmos.

NOTA 4 – CRÉDITOS E VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

Estão representados por créditos resultantes da cisão do METRÔ, ocorrida em 2001, e ainda não realizados por 
valores a receber de permissionários e empregados cedidos a pórgãos não detentores do Tesouro estadual e 
pelo montante disponibilizado pelo Tesouro Estadual, decorrente de repasses orçamentários, referentes a valores 
empenhados liquidados e não pagos, nos termos da Portaria da Contadoria Geral do Estado – CGE nº 163, de 11 
de janeiro de 2013. 

NOTA 5 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Referem-se principalmente a depósitos e cauções constituídos em garantia dos financiamentos obtidos do 
Tesouro Nacional (vide nota nº 9), efetuados no Banco do Brasil, e que serão abatidos dos montantes relativos ao 
pagamento das 2 últimas parcelas do principal, a serem efetuadas em 2024.

NOTA 6 – IMOBILIZADO

O imobilizado esta apresentado como segue:

2019 Adições Baixas 2018Administrativo

 Equipamentos Administrativos 4.984 - -                   4.984

4.984 - 4.984

2.147.225 17.270 - 2.129.955
146.275 - - 146.275

      425.921 82 -       425.839
11.682 - - 11.682

2.731.103 17.352 2.713.751
2.736.087 17.352 - 2.718.735
9.618.543           17.301 9.635.844           
1.943.663 - - 1.943.663 

(2.119.083)   (69.011) - (2.050.072)

Total Administrativo
 Operacional 
Terrenos e Edifícios  
Instalações 
Equipamentos Operacionais 
Imobilizado em Andamento 
Custo Corrigido 
Total Operacional 
Obras em Andamento 
Correção Monetária 
Depreciação Acumulada  
Total do Imobilizado 12.179.210     (51.659)             17.301    12.248.170

Os bens que compõem o ativo imobilizado são depreciados as seguintes taxas anuais:

Natureza Tempo de Vida útil Taxa Anual %
Via Permanente 20 5,00
Sinalização - Equipamentos de Via 50 2,00
Sinalização - Equipamentos de Carros 35 2,86
Energia Primária - Subestações 50 2,00
Estações em Nível/Edifícios Adm. 60 1,67
Construção Subterrânea 100 1,00
Terceiro Trilho 50 2,00
Sistema de Ventilação 40 2,50
Máquinas e Ferramentas em Geral 10 10,00
Material Rodante - Carros Motores 35 2,86
Material Rodante - Carros em Geral 30 3,33
Móveis e Utensílios 10 10,00

Na rubrica “Obras em Andamento” estão registrados os terrenos, os custos incorridos para implantação dos techos 
de linha e dos sistemas não concluídos, compreendendo os materiais aplicados e a serem aplicados  (materiais de 
obras e sistemas), os serviços de terceiros e os gastos gerais de apoio administrativos.

Com a implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM e o 
Sistema Integrado de Gestão Orçamentária Financeira e Patrimonial do Estado do Rio de Janeiro - SIAFE-RIO, o 
imobilizado teve sua estrutura alterada, pois o SIAFEM e o SIAFE-RIO  não utilizam as nomenclaturas específicas 
do Sistema Operacional de Transporte Metroviário.  Entretanto para efeito de controle interno mantivemos a 
estrutura original dos sistemas.

O montante de 1.943.663 são decorrentes da coreção monetária Diferença IPC/BTNF (LEI 8200/91 e 332/91) nas 
contas do imobilizado que deram origem a estas corrreções monetárias, as quais são amortizadas mensalmemte. 

O Ativo Imobilizado da Companhia foi incorporado pela transferência patrimonial decorrente da cisão parcial do 
METRÔ, em 25/05/2001.

NOTA 7 – CREDORES DE CONTRATOS

Essa rubrica é composta, basicamente, de obrigações com construtoras, que atuaram na expansão e consolidação, 
do sistema metroviário.
Apesar das baixas já realizadas existem ainda alguns acordos celebrados cuja as dívidas correspondentes ainda 
não foram liquidadas, pois ainda não foram cumpridos todos os tramites operacionais que possibilitassem possíveis 
acertos contabeis dos valores acordados.

NOTA 8 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINANCIAMENTOS

A. TESOURO NACIONAL
A dívida com o Tesouro Nacional, decorrente de renegociação com credores externos, tem a seguinte composição:

2019 2018
Não Não 

Circulante Circulante Circulante Circulante
PRINCIPAL
Tesouro Nacional
Bônus Diversos para Plano de Fin./1992 - 68.201 - 65.563
Total do Principal - 68.201 - 65.563
JUROS E ENCARGOS 
Tesouro Nacional
Bônus Diversos para Plano de Fin./1992 573 - 542  -       
Total dos Juros e Encargos 573 - 542  -        
Total Geral 573     68.201    542 65.563

B.   Bônus Diversos para Plano de Financiamento 1992
Autorizada pela Resolução nº 98, de 23/12/92 do Senado Federal, a troca da dívida externa brasileira por bônus 
de emissão da República Federativa do Brasil.  A amortização semestral iniciou-se em 1997 e se estenderá até 
2024, incidindo sobre ela variação cambial e juros a taxa flutuante LIBOR semestral, mais spread de 0,8125% e 
0,8750% a.a.  

NOTA  9 – OBRIGAÇÕES POR CIRCULAÇÃO

Do saldo de R$ 752.737mil  a RIOTRILHOS atualizou no exercício de 2019, as contingências trabalhistas transit-
adas em julgado referente aos reajustes salariais de seus empregados (direitos pretéritos) e de outros benefícios 
(ações de cumprimento), obtidos através de dissídios coletivos (anos de 1998, 1999, 2001, 2002 e 2003) e de 
acordos coletivos do ano 2000 e de ações de cumprimento.
Em 31 de dezembro de 2019 apresentou montante de R$ 517.126 mil, posição atualizada até esta mesma da-
ta-base, perfazendo 68,6994% do montante da rubrica.

NOTA 10 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS – TRABALHISTAS E CIVEIS

As Contingências Trabalhistas, em 31 de dezembro de 2019 foram ajustadas,   considerando em risco provável 
o total no montante de R$ 177.212 mil  e foram constituidas com base nos processos judiciais trabalhistas e na
expectativa da administração da Companhia e de seus assessores jurídicos, considerando em risco possível o 
montante de R$ 8.612 mil e risco remoto o montante de R$ 1.409 mil.

As contingências Civeis em 31 de dezembro de 2019 foram ajustadas considerando risco provável de R$44.658 mil 
foram constituidas com base em processos judiciais civeis e na expectativa da adminsitração da Companhia e de 
seus assessores jurídicos, considerando em risco possível o montante de R$ 83.791 mil e risco remoto o montante 
de R$ 1.246 mil.

NOTA 11 - CAPITAL SOCIAL

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social da Companhia é de R$ 5.653.397 mil, constituido de 
10.642.444.970 ações, sendo 10.288.111.589 de ações ordinárias e 354.333.381 de ações preferenciais, sem 
valor nominal distribuídas entre os acionistas, como segue:

LOTES DE AÇÕES LOTES DE AÇÕES 
2019 2018

QUANTIDADE % QUANTIDADE %
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ordinárias   9.818.650.394 92,26       9.818.650.394 92,26
UNIÃO FEDERAL 
Ordinárias          335.954.609 3,16          335.954.609 3,16 
Preferenciais           354.333.381 3,33          354.333.381 3,33
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
Ordinárias          133.506.586 1,25          133.506.586 1,25 
TOTAL 10.642.444.970 100 10.642.444.970 100

A parcela de adiantamento para aumento de capital monta em R$ 1.900.147 mil , que deverá ser submetida à 
aprovação quando da realização da Assembléia Geral de Acionistas, pra fins de capitalização.

NOTA 12 – SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A partir de 2008 a RIOTRILHOS passou a reconhecer como receitas diferidas as subvenções de investimentos 
recebidas do Governo Estadual, através da Circular SUNOT/CGE nº 03/2009, com base na Resolução do Conselho 
Federal de Contabilidade nº 1143 de 21 de novembro de 2008. Tais receitas serão reconhecidas como receita do 
exercício ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação.
Para 31 de dezembro de 2019, as receitas diferidas  montam em R$ 9.973.210 mil.

NOTA 13 – SEGUROS

A politica preventiva de seguros do patrimônio operacional da Companhia, esta sob a responsabilidade da Concessão 
Metroviária Rio de Janeiro SA- METRO RIO , conforme estabelecido no contrato de concessão. Os prédios 
administrativos estão cobertos por apólices de seguros contratados contra incêndio no valor de R$  27.853 mil.

NOTA 14 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No exercício de 2019, inclui em prejuizos acumulados despesas de exercícios anteriores –  ajustes conta credores 
de investimento no montante de R$ 50.598.

NOTA 15 – CONTINUIDADE OPERACIONAL

A continuidade operacional da Companhia esta garantida por avais do Governo Estadual prestados juntos aos 
bancos e demais instituições credoras, e pelo repasse de recursos a título de subvenção, que o Estado do Rio de 
Janeiro vem alocando à Companhia. 

No exercício de 2019, foram repassados recursos da ordem de R$  61.650 mil  pelo Governo Estadual para custeio 

NOTA 16 – LEI  12.973/2014

A Companhia nesse momento não tem condições de estimar os reflexos que a Lei 12.973/2014 poderá trazer 
em razão da complexidade das alterações por ela introduzidas, que trata, inclusive, do reconhecimento das 
subvenções para investimento e recuperablidade dos ativos.

Rio de Janeiro,  31 de dezenbro 2019.

LUIZ CARLOS TEOFILO
Diretor-Presidente

  MAX LUIZ SCHRODER 
   Diretor de Administração e Finanças 

 BRUNO ALBERGARIAS BEZERRA
Diretor de Engenharia

    DELMA SANTIAGO SODRÉ
  Analista Especial de Controle Interno - Contador – CRC-RJ 044262/O-9

O Conselho Fiscal da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, reun iu-se nesta data, para examinar as Demonstrações 
Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, compostas pelos seguintes documentos: a) Balanço Patrimonial; b) Demonstrações dos Resultados; c) Demonstrações das Mutações do Patrimônio 
Líquido; d) Demonstrações dos Fluxos de Caixa; e) Notas Explicativas. O Conselho Fiscal, por unanimidade, resolve APROVAR COM RESSALVAS as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2019, consid-erando os 
apontamentos nos parágrafos BASE PARA OPINIÃO COM RESSALVA e ÊNFASE do Relatório da Staff Auditoria & Assessoria EPP e em seu Relatório Circunstanciado de Auditoria (Doc SEI n.º 7543670), no Relatório Anual de 
Auditoria elaborado pelo Assessor Especial de Controle Interno (Doc SEI nº 7542999) e Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário (Doc SEI n.º 8913105). As ressalvas são referentes aos seguintes pontos: ausência de estudos 
quanto ao imobilizado e o intangível, ausência do teste de impairment, efeitos da não implementação do Decreto Estadual nº 46.541, de 27/12/2018, posição do contencioso jurídico e diferença entre o controle patrimonial e os 
registros contábeis na conta “Terrenos”. O Conselho Fiscal deixa de acompanhar o Parecer AUDIT nº 001/2020, que considerou as contas regulares, sem qualquer ressalva mencionada. Orienta o colegiado que a Presidência e 
Diretorias da Companhia tomem as medidas cabíveis para sanar as ressalvas elencadas nos relatórios supracitados, além de atender as recomendações apresentadas pela empresa de auditoria independente em seu Relatório 
Circunstanciado de Auditoria.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

Andréa Andrade Lengruber Marcelle Fraga Machado Maria Angela Moreira Carnaval Tania Mara Marques Motta
Conselheira  Presidente Conselheira Conselheira Conselheira

WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA   
Vice-Presidente

ANTONIO JOSE DE ARAUJO ROCHA
Diretor de Patrimônio e Controle

CARLOS ALBERTO RINALDI DA SILVA
 Gerente do Departamento financeiro

Aos                                        
Diretores, Conselheiros e Acionistas da
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS
Opinião com ressalvas
Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em  nossa  opinião,  exceto  pelos  assuntos  descritos  no  parágrafo  base  para  opinião  com  ressalvas,  as 
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 

posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO – RIOTRILHOS, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião com ressalvas
Estudos sobre o imobilizado e intangível
Anteriormente, as práticas contábeis adotadas no Brasil consideravam como aceitáveis as taxas de depreciação 
fiscais a serem utilizadas para fins contábeis. Com o advento da Lei 11.638/07 e a emissão do pronunciamento 
técnico contábil CPC 27 - Ativo Imobilizado, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e sua interpretação ICPC 
10 e pronunciamento técnico contábil CPC 04 – R1 – ativos intangíveis, as empresas foram requeridas a calcular e 
registrar a depreciação e amortização de acordo com a expectativa de vida útil dos ativos imobilizados e intangível, 
sendo que os efeitos dessa revisão de vida útil deveriam ter sido ajustados de forma prospectiva a partir de 01 de 
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janeiro de 2010. Contudo, a administração não determinou as análises para determinação da vida útil dos ativos 
imobilizados e intangível, e a verificação dos possíveis impactos decorrentes da aplicação desse procedimento
contábil. Conseqüentemente, não foi possível satisfazermo-nos, por meio de outros procedimentos de auditoria, 
caso a Companhia tivesse revisado a vida útil de seus ativos imobilizados e intangíveis, dos eventuais efeitos, 
sobre o saldo de depreciação/amortização acumuladas registradas no ativo não circulante, no valor de R$ 2,119 
bilhões (R$ 2,050 5 bilhões em 2018), e da despesa de depreciação/amortização registradas no resultado do 
exercício no valor de R$ 69,011 milhões (R$ 67,203 milhões em 2018).
Teste de impairment (teste de recuperabilidade)
A Administração da companhia não efetuou o teste de recuperabilidade dos valores registrados no imobilizado,
intangível e diferido (teste de impairment), bem como a determinação das novas taxas de depreciação, do valor 
residual e do tempo de vida útil remanescente descrito no CPC 27, com o objetivo de assegurar que os citados 
ativos não estejam registrados por valores superiores àqueles passíveis de serem recuperados no tempo pelo uso 
nas operações da entidade ou pela sua venda. O cálculo da depreciação não foi efetuado conforme as normas 
contábeis vigentes. Consequentemente não foi possível mensurar os efeitos da não adoção do CPC 27 e ICPC 10 
no resultado do exercício e no patrimônio líquido.
Decreto Estadual 46.541 de 27/12/2018 – controle patrimonial
Decreto Estadual 46.541 de 27/12/2018 determina que a Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS deverá 
ser responsável pelo registro contábil e controle patrimonial dos direitos e obrigações oriundas dos contratos de 
concessão de serviços de transporte metroviários assinados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, que até 
esta data era de responsabilidade da companhia, o que afeta diretamente o ativo não circulante da RIOTRILHOS, 
que não foi reconhecida contabilmente nas demonstrações contábeis de 2018 e 2019. Consequentemente não foi 
possível mensurar os efeitos da não adoção do Decreto Estadual no resultado do exercício, no ativo não circulante 
e no patrimônio líquido.
Posição dos assessores jurídicos
A contabilidade tem contabilizado, conforme nota explicativa 10 (dez), o valor de R$ 221,870 milhões como perda 
provável, em ações judiciais. A posição dos assessores jurídicos sobre o contencioso jurídico (ações judiciais contra 
ou a favor da companhia) não foi fornecida até a presente data. Não foi possível, nesta data, mensurar os reflexos 
que podem advir no resultado do exercício e no patrimônio líquido da companhia, em função da constituição de 
provisão para perdas prováveis nos processos judiciais. Uma análise periódica sobre o contencioso jurídico deve 
ser elaborada para a devida constituição de provisão contábil, de acordo com as normas contábeis, em especial 
o CPC 25.
Ênfase
Prejuízos sucessivos
Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção para os sucessivos prejuízos que a companhia vem apresentando 
nos últimos anos, sendo R$ 154,235 milhões em 2019 e R$ 79,701 milhões em 2018. Seu Patrimônio Líquido está 
diminuindo, foi de R$ 703,662 milhões em 2019 e de R$ 807,299 milhões em 2018. As demonstrações contábeis 
encerradas em 31 de dezembro de 2019 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis a uma 
empresa no curso normal de suas atividades. Tal condição somente foi possível, uma vez que a companhia é 
orçamentariamente dependente do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e como acionista controlador garante 
as atividades da companhia.
Outros Assuntos
Auditoria do período anterior
As demonstrações contábeis da COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO - RIOTRILHOS para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram por nós examinadas, e 
emitimos relatório em 12 de março de 2019 com opinião com ressalvas sobre os mesmos assuntos ressalvados 
neste relatório. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades,  em  conformidade  com  tais  normas,  estão  descritas  na  seção  a  seguir  
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório de 
Atividades.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório de Atividades e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório de 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Atividades e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório de Atividades, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Campinas, 22 de maio de 2020
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Qualicorp mantém recorde  
de vendas no segundo trimestre
Companhia registra lucro de R$ 90,3 milhões

A Qualicorp S/A (B3: 
QUAL3), adminis-
tradora de planos 

de saúde coletivos, bateu re-
corde na venda de planos de 
saúde no segundo trimestre 
de 2021. No segmento de 
adesão, a companhia regis-
trou 132,1 mil novos clien-
tes no período de abril a 
junho, o que representou 
crescimento de 32% sobre 
o primeiro trimestre do ano, 
que já havia sido recorde.

O resultado de vendas 
é fruto do investimento 
em inovação, das parcerias 
com novas operadoras, da 
expansão geográfica e me-

lhora na performance dos 
canais atuais, além da am-
pliação de incentivos e fide-
lização do canal de vendas 
com o corretor. “Atingimos 
uma média de vendas de 
44 mil vidas por mês, bem 
próximos do limite superior 
da meta de 40 a 45 mil vidas 
que compartilhamos com o 
mercado no último trimes-
tre”, diz Bruno Blatt, CEO 
da Qualicorp.

“Esse objetivo foi al-
cançado antes do planeja-
do, como resultado de um 
esforço coletivo do time 
Quali em conjunto com 
todos os parceiros den-

tro de nosso ecossistema: 
corretores, operadoras de 
saúde, entidades de classe 
e, claro, com nossos clien-
tes”, acrescenta

A companhia mantém a 
estratégia iniciada no ano 
passado com foco na regio-
nalização e no lançamento 
de planos de saúde mais 
acessíveis. A partir de no-
vas parcerias, a Quali segue 
sua busca por levar cada vez 
mais alternativas de planos 
de saúde para que a popu-
lação possa ter acesso à me-
dicina privada de qualidade.

No segundo trimestre de 
2021, a Qualicorp registrou 

lucro líquido de R$ 90,3 mi-
lhões com receita líquida 
de R$ 517,2 milhões, o que 
representou crescimento de 
6,9% na comparação com 
igual trimestre do ano pas-
sado. O Ebitda da Quali foi 
de R$ 234 milhões.

No portfólio de total de 
vidas, houve crescimento 
de 11,3%, em função de 
um crescimento de 7,3% 
na carteira do segmento de 
adesão médico-hospitalar 
(ajudado por aquisições), 
de 26% no segmento PME 
(orgânico) e de uma norma-
lização dos resultados de 
outros segmentos.

CCS-RJ Connection  
2021 será em setembro

Clube dos Seguradores da Bahia recebe CEO da HDI

AMX conduz novo Plano de Gestão com a Amil

O presidente do Clube 
dos Corretores de Seguros 
do Rio de Janeiro CCS-RJ, 
Luiz Mário Rutowitsch, 
acaba de anunciar o CCS-
RJ Connection 2021, que 
deverá reunir um público 
de mais de três mil parti-
cipantes. A Educa Seguros 
é parceira no projeto, que 
tem como meta reunir cerca 
de 40 palestrantes, além de 
personalidades de destaque 
do mercado para entrevis-
tas, debates e painéis. Eles 
estarão reunidos em siste-
ma híbrido (presencial e on-
line) nos dias 15 e 16 de se-
tembro, das 9h às 18h, para 
a apresentação de palestras 
com os temas mais impor-
tantes da atualidade para os 
profissionais do mercado.

Trata-se do maior evento 
realizado pelo mercado de 
seguros, voltado para o de-
senvolvimento e valorização 
do corretor de seguros, que 
envolve todos os players do 
setor. O diferencial da pro-
gramação deste ano será a 
participação de profissio-
nais do interior do estado 
“Tendo em vista o novo 
cenário de atuação que se 
abre para os profissionais 
do mercado, que inclui a in-
teriorização das atividades, 
contaremos com uma ampla 
participação de colegas cujas 
bases estão no interior de to-
do Brasil. Uma oportunidade 
para conhecermos esta rea-
lidade, trocar experiências e 
alinhar práticas, visando am-
pliar as oportunidades de ne-
gócios e a troca de ideias com 
os profissionais das capitais”, 
explica Rutowitsch.

O CCS-RJ Connection 
2021 é um evento idealiza-
do para os corretores de se-

guros, mas agrega também 
especialistas e lideranças 
do mercado. O objetivo é 
conectar todo o mercado 
de seguros neste momento 
desafiador quando enfren-
tamos a mais perversa pan-
demia de todos os tempos.

“É uma oportunidade de 
conexão que as tecnologias 
virtuais e digitais proporcio-
nam para ampliar o público 
e o conhecimento, ofere-
cendo uma expertise rica 
num curto espaço de tem-
po”, explica Rutowitsch. 
Segundo o presidente do 
clube, “o principal obje-
tivo do evento é levar co-
nhecimento aos diversos 
profissionais do mercado, 
conectando e estimulando a 
evolução dos seus negócios.

Quanto mais conexões, 
melhores serão seus resul-
tados. Vamos debater temas 
que inspiram os corretores a 
se conectarem entre si, com 
o mercado, e com todas as 
oportunidades de negócios 
que possam surgir. A nos-
sa iniciativa visa também 
promover o CCS-RJ com 
transparência e estender 
conhecimento aos demais 
parceiros do mercado”,

Podem participar todos 
os profissionais do merca-
do de seguros: corretores, 
seguradores e players do 
setor, tais como líderes de 
entidades de representação, 
securitários, prestadores 
de serviços, profissionais 
e colaboradores dos diver-
sos segmentos da ativida-
de seguradora e correlatas. 
As inscrições são gratuitas e 
já estão abertas. Basta aces-
sar o link: https://conteu-
do.ccsrj.com.br/connec-
tion-2021-inscricao.

Com a proposta de am-
pliar o canal de vendas da 
corretora, trazendo condi-
ções favoráveis para seus 
principais parceiros de ne-
gócios, a AMX Corretora 
de Seguros agora é uma 

concessionária Amil. A es-
tratégia para conduzir essa 
jornada, está no fortaleci-
mento da base de negócios 
focados em planos e seguro 
saúde no Brasil.

De acordo com as in-

formações divulgadas pe-
la Federação Nacional de 
Saúde Suplementar (Fena-
saúde), os dados colhidos 
junto às operadoras apon-
tam a adesão de mais de 1 
milhão de pessoas, desde 

a chegada do coronavírus 
no país, chegando a 48 mi-
lhões, que é o equivalente 
à população da Espanha. 
E é também o maior nú-
mero registrado desde se-
tembro de 2016.

Com objetivo de ampliar 
a proximidade na relação das 
seguradoras com seus parcei-
ros de negócios, a Confraria 
Online do Clube dos Segu-
radores da Bahia manteve a 
presença no ambiente digi-
tal, trazendo os executivos 
das companhias e empresas 
prestadoras de serviços, para 

fomentar o debate. A próxi-
ma transmissão acontece no 
próximo dia 19, às 19 horas, 
com a participação do CEO 
da HDI Seguros, Murilo Rie-
del, que está à frente de uma 
companhia que possui mais 
de 1,4 mil colaboradores 
que cuidam de 2,5 milhões 
de segurados, com grande 

penetração nos seguros de 
automóvel e residência. São 
66 filiais e escritórios comer-
ciais e 41 unidades do HDI 
Bate-Pronto, que tem como 
finalidade o atendimento ao 
sinistro.

O mês de setembro já 
possui a presença confirma-
da do diretor Comercial da 

Sompo Seguros, Fernando 
Grossi e do diretor Comer-
cial da Suhai, Robson Tri-
carico. Para participar, é só 
enviar um email para  even-
to@clubeseguradoresbahia.
com.br e em seguida, rece-
ber ID e senha para entrar 
numa sala, através do apli-
cativo Zoom.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 215, 217 E 219 -B, CASTELO,
RIO DE JANEIRO – RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2387 -
E-mail: cap10vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A em face de

TRANS VIGO SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. e ANTÔNIO
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA BARBOSA, nos autos do

PROCESSO Nº 0127353-79.2004.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) RICARDO CYFER – Juiz Titular da Vara acima, FAZ
SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na forma
eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os interessados
e em especial ao(s) Executado(s), que será realizado o público
leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS
CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711,
Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030; Telefones: (21) 99315-
4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão
será no dia 30/08/2021 às 12h, para venda por valor igual ou
superior ao da avaliação, e não havendo lance, o Segundo Leilão
será no dia 02/09/2021 às 12h, para venda pela melhor oferta,
onde o lanço mínimo inicial será por valor igual ou superior a 50%
do valor da avaliação, sendo certo que os lances serão realizados
exclusivamente através do portal do site do leiloeiro:
www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas para
arrematação de forma parcelada serão recebidas exclusivamente
através do e-mail sergiorepresas@gmail.com. DO(S) BEM(NS)
OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo Pericial de Avaliação de
fls. 780/790, devidamente ratificado às fls. 858/859 e homologado
às fls. 881: PRÉDIO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA
RUA GABRIEL GARCIA MORENO, Nº 240, SÃO CONRADO, RIO DE
JANEIRO, RJ. MATRICULADO NO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SOB O Nº 56.382, E
INSCRITO NA PREFEITURA SOB O Nº 1.684.730-3 E CL Nº 10138-6.
DESCRIÇÃO: Da localização - O imóvel localiza-se em São
Conrado, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, pertencente à VI
Região Administrativa – Lagoa. O logradouro supracitado possui
pistas de rolamento em blocos intertravados e passeios
arborizados, sendo acessado, por meio de guarita, a partir da
Estrada do Joá. A região, designada por Joá/Joatinga, eixo que
interliga os bairros de São Conrado e da Barra da Tijuca, apresenta
ocupação predominantemente residencial, com destaque para
condomínios de altíssimo padrão socioeconômico. O local, com
densa vegetação, se insere no trecho entre o entorno da Pedra da
Gávea e o Oceano, conferindo, além de vista panorâmica aprazível,
a característica desejada de concomitância de proximidade à
natureza e aos centros urbanos, conferindo status de grande
atratividade para o mercado imobiliário, refletido pelo alto valor
dos imóveis em oferta. Do imóvel da lide - Trata-se de unidade
autônoma unifamiliar com área construída de 973,99m², conforme
certidão do Registro de Imóveis, idade aparente de 20 anos,
edificada em terreno que possui área de aproximadamente 617m²,
consoante cópia do carnê do IPTU, acostada à fl. 463 (índex 513)
dos Autos. O imóvel, de padrão construtivo alto e regular estado de
conservação, foi implantado em um lote de conformação
topográfica em acentuado declive, de forma que o primeiro nível
da edificação corresponde ao térreo, ou seja, encontra-se ao nível
do logradouro público, e os outros três pavimentos são
caracterizados como subsolo. De forma geral, o primeiro nível
abriga a área social, o segundo a área privativa da residência, o
terceiro nível é caracterizado por um apartamento inserido no imóvel
e, por fim, no último pavimento encontra-se a área comum de
lazer, todos com deslumbrante vista panorâmica da montanha e
do mar. O setor social do imóvel possui, de forma geral,
fechamentos externos em madeira e vidro temperado, piso de
madeira e estrutura em concreto. A parte de serviço, como cozinha
e lavanderia, encontra-se revestida em cerâmica nas paredes e o
piso em granito. Outras áreas possuem acabamentos variados
em função da composição arquitetônica dos ambientes. DAS
CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Lote 2 do PA 39.763, situado na
Rua Gabriel Garcia Moreno lado par a 27,70m, antes do prédio nº
270, medindo em sua totalidade 36,30m de frente em curva interna;
nos fundos mede 14,30m mais 12,00m, configurando um ângulo
obtuso externo; 28,50m à direita e 19,00 à esquerda, confrontando
pelo lado direito com o lote 1 do PA 39.763 da Vicente de Sousa
Mota, e do lado esquerdo com o lote 4-A e nos fundos com parte do
lote 3 lote 4-B, ambos do PA 25.595 de Imobiliária e Construtora
Pen Ltda. DO VALOR DA AVALIAÇÃO: Assim, o imóvel objeto de
leilão foi avaliado em 09 de fevereiro de 2021, utilizando-se o Método
Evolutivo, valendo-se do Custo de Reedição das benfeitorias, pelo
valor de R$ 5.520.000,00 (cinco milhões, quinhentos e vinte mil
reais), correspondentes a 1.489.757,90 UFIR. DOS DÉBITOS
SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão
Enfiteutica atualizada em 09/08/2021 constam débitos de IPTU

cuja soma perfaz a quantia aproximada de R$ 803.613,42
(Oitocentos e três mil, seiscentos e treze reais e quarenta e dois
centavos); Que constam débitos de FUNESBOM inerentes aos
exercícios compreendidos entre 2016 até 2020, cuja soma perfaz
o valor de R$ 1.198,00 (Hum mil, cento e noventa e oito reais).
Cientes os interessados que todos os débitos acima
apresentados, serão atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os
interessados do seguinte: 1)Que consta no AV-4-CONSTRUÇÃO:
Nos termos do requerimento de 19.09.94, instruído pela certidão
nº 10518, expedida em 27.12.93, pela Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente, da Prefeitura desta cidade e pela
Certidão Negativa de Débito nº 469047, expedida em 14.09.94,
pelo INSS, protocolados neste cartório sob o nº 244784, em
19.09.94, fica averbada a construção do lote de terreno objeto da
presente matrícula, de um prédio residencial, unifamiliar com 03
pavimentos mais pilotis e 4 vagas na garagem, com 973,99m²,
que tomou o nº 240 pela Rua Gabriel Garcia Moreno, tendo o seu
“habite-se” sido concedido em 16.12.93; 2) Que consta no R-12
registro de penhora oriunda dos autos do Processo nº 0090605-
77.2006.8.19.0001, contudo, conforme fls. 318 do mesmo
processo, houve decisão para oficiar o RGI para o levantamento
da penhora, tendo em vista que a quitação dada pela ASSOCIACAO
DOS MORADORES DO JARDIM PEDRA BONITA às fls. 315. 3) Que
consta no R-15 registro de penhora oriunda dos autos do Processo
nº 2154811-46.2005.8.21.0001; e 4) Consta no R-18 o registro da
penhora desta execução que determinou o presente leilão.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os
interessados do seguinte: Que a executada Trans Vigo foi citada
da Execução conforme index. 117; Que o executado Antônio foi
citado da Execução conforme decisão de index. 559; Que no index.
486 consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi
Lavrado no index. 489; Que às fls. 577 consta Auto de penhora no
rosto dos autos oriundo do processo nº 0303773-
79.2017.8.19.0001; Que às fls. 775 consta a certidão da intimação
pessoal de Tulio Lemos de Andrade Filho, ocupante do imóvel, a
respeito de todas as decisões no processo, inclusive sobre a
ineficácia da compra e venda realizada por ele com relação ao
imóvel objeto de leilão; Que o laudo pericial de avaliação foi
homologado no index. 881. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE):
1. Serão realizados de acordo com as datas e horários previstos
no presente edital, sendo certo que os horários considerados neste
edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os
interessados em participar do leilão na modalidade Eletrônica
(Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances online
exclusivamente através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo
seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3.
Os interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão

vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
término do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o
valor apurado será depositado imediatamente e colocado à
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo
892 do CPC. 2. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso
de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 2.1.
O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o
valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de
arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso no montante
do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das
despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão
deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de arrematação
pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o
exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta
corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão. 3.
Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da
dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao
Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de
13 de julho de 2016, com reembolso integral das despesas
adiantadas para sua realização. 4.  Caso haja interessados em
participar do leilão através de oferecimento de lances para
pagamento parcelado, poderá apresentar ao Leiloeiro a proposta
de aquisição do bem, sempre antes do início de cada leilão, por
escrito, através do e-mail sergiorepresas@gmail.com, na forma
do Art. 895 do CPC e seguintes, e não havendo lances on-line para
pagamento a vista, a proposta parcelada de maior valor, com maior
valor de entrada e menor quantidade de parcelas será declarada
como lance vencedor, devendo o arrematante no prazo de até 24
horas efetuar o pagamento referente ao valor da entrada mediante
guia judicial, sendo certo, que o início do pagamento das parcelas
para quitação do saldo remanescente, será após trinta dias o
pagamento do valor da entrada, em parcelas mensais e
sucessivas, devidamente corrigidas, depositando-as em conta-
judicial à disposição do Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 1º,
2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como garantia na
forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os
interessados que a proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado
(art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6. Cientes os interessados que o
imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos, na forma
do Art. 130 § Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. Cientes
os interessados que ficam sob encargo dos respectivos
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da
propriedade em seu favor. E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de
estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) por intermédio deste
Edital da hasta pública, se não for(em) encontrado(s), na forma do
art. 889 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado
no site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 10
de agosto de 2021. E eu, Fabiane Paes Landim De Oliveira - Mat.
01-22019, o subscreve. RICARDO CYFER – Juiz Titular.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
5ª VARA DE FAMÍLIA DA REGIONAL DO MEIER
RUA ARISTIDES CAIRE 53 3. ANDAR MÉIER

Tel. : (21) 3279-8151 - E-mail: mei05vfam@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 EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO,

MOVIDA POR ANDERSON LUPO NUNES
EM FACE DE CLAUDIA HELENA SANTIAGO LISBOA -

PROCESSO Nº 0235479-72.2017.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) CLAUDIA RENATA ALBERICO OAZEN – Juiz(a) de
Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) condôminos(es)
supramencionado(s) - CLAUDIA HELENA SANTIAGO LISBOA -
que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS  MODALIDADES
PRESENCIAL E  ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponí-
vel no portal eletrônico do Leiloeiro,
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 15:00h 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 15:00h. 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. 312e) Apartamento 403, bloco 01, situado na Rua
Flack, 142, Riachuelo, Rio de Janeiro/RJ. Inscrito no 1º Registro
Geral de Imóveis sob o nº 10651 e na Prefeitura sob o nº
1249234-4 e C.L. 08354-3. JUSTIFICATIVA: Cumpre-me infor-
mar ao MM. Juízo, em relação à diligência de MANDADO DE
AVALIAÇÃO, que não foi possível proceder à vistoria direta do
imóvel situado na Rua Flack, 142, bl. A – ap. 403 - Riachuelo,
tendo em vista não ter sido atendida no local nas três vezes
em que esta oficiala ali esteve. Diante do exposto, com intuito
de dar cumprimento à ordem judicial, procedi à avaliação indi-
reta do imóvel com base nos dados constantes na documen-
tação digitalizada que instruiu o mandado, elaborando para
tanto, o laudo que encaminho a V. Exa. para apreciação e pos-
terior homologação, caso assim entenda: LAUDO DE AVALIA-
ÇÃO INDIRETA O imóvel foi avaliado indiretamente baseado em
diversas pesquisas de imóveis da região e ITBI. Constituído de
imóvel, localizada na Rua Flack, 142, bl.A – ap. 403 - Riachuelo,
nesta cidade, conforme dados constantes no espelho do IPTU
apresentado: apartamento, residencial. Neste sentido, AVA-
LIO INDIRETAMENTE O IMÓVEL em R$ 145.000,00 (cento e qua-
renta e cinco mil reais). Maiores informações podem ser obtidas
nos seguintes locais: Escritório do Leiloeiro situado na Rua da
Quitanda, 86/2° andar – Centro, Rio de Janeiro, RJ. Site:
www.alexandroleiloeiro.com.br. Telefone: (21)3559-2092 –
(21)97500-8904. E-mail: contato@alexandroleiloeiro.com.br e no
processo nº 0235479-72.2017.8.19.0001. E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presen-
te, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (CLAUDIA HELENA SANTIAGO LISBOA) intimado(s)
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo uma das
vias afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e
passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 11 de junho de
2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.)
CLAUDIA RENATA ALBERICO OAZEN – Juiz de Direito.

Petrobras pagou R$ 76,7 bi 
em tributos no 1º semestre
Crescimento  de 22,5% em relação ao mesmo período de 2020 

A Petrobras recolheu 
no primeiro semes-
tre de 2021 o total 

de R$ 76,7 bilhões em tri-
butos e participações go-
vernamentais aos cofres pú-
blicos, um crescimento de 
22,5% na comparação com 
o mesmo período do ano 
passado (R$ 62,6 bi), o que 
se deve principalmente por 
conta do pagamento dos 
royalties e do ICMS pró-
prio. Assim, mais uma vez, 
a Petrobras segue como 
uma das maiores pagadoras 
de tributos e participações 
governamentais do Brasil, 
gerando retorno expressivo 
para a sociedade.

O total pago compre-
ende R$ 32,4 bilhões em 
tributos próprios de suas 
operações; R$ 23,3 bilhões 
em participações governa-
mentais e R$ 21 bilhões em 
tributos retidos de terceiros, 
uma vez que a companhia 
possui incumbência legal de 
recolhimento por toda a ca-
deia, na figura de substituta 
tributária.

Para a União foram pa-
gos R$ 14,3 bilhões em 
Tributos Federais, mais R$ 
23,3 bilhões em participa-
ções governamentais, tota-
lizando R$ 37,6 bilhões ao 
ente Federal no primeiro se-
mestre de 2021. Já para os 
estados foram recolhidos 
R$ 38,6 bilhões, enquanto 
para os municípios foram 
recolhidos os valores de R$ 
497,3 milhões no acumula-
do do período.

O diretor Executivo Fi-
nanceiro e de Relaciona-
mento com Investidores, 
Rodrigo Araujo Alves, res-
salta que esses números 
traduzem a relevância da 
atuação da Petrobras na 
economia brasileira. “Ao 
desenvolver nossos proje-
tos, a companhia segue su-
prindo o mercado ao mes-
mo tempo em que amplia 
o pagamento de tributos e 
gera retorno para a socieda-
de brasileira através de suas 
atividades”.

Quanto maior a eficiên-
cia dos projetos de desen-

volvimentos dos campos 
de petróleo, maior o poten-
cial de arrecadação para a 
União, estados e municípios 
e de geração de valor para 
a sociedade. Essa relação 
ficou demonstrada em um 
estudo do Instituto Brasilei-
ro de Petróleo e Gás (IBP). 
O levantamento concluiu 
que a tributação petrolífera 
no Brasil representa aproxi-
madamente 70% da renda 
da atividade, bem acima da 
carga tributária média no 
país, a qual se situa na faixa 
de 38 a 40%.

Tributos estaduais

No que se refere aos tri-
butos estaduais, o relatório 
fiscal, divulgado esta semana 
pela companhia, apresenta 
um estudo do panorama ge-
ral do ICMS recolhido pela 
Petrobras e sua relevância 
contributiva em comparação 
ao total arrecadado de ICMS 
por cada estado. No Estado 
do Rio de Janeiro, por exem-
plo, o recolhimento foi de R$ 

3,92 bilhões, o que represen-
ta 16,9% do total arrecadado 
em todo o estado, segundo 
dados do boletim de arreca-
dação do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Con-
faz).

Tais dados convergem 
com análise da Firjan, divul-
gada este mês, segundo a qual, 
nos seis primeiros meses do 
ano, o estado do Rio de Ja-
neiro arrecadou 72,57% dos 
royalties recebidos em 2019 
e confirma as expectativas 
de crescimento na arrecada-
ção. Somente os municípios 
de Campos dos Goytacazes 
e Macaé, no Norte flumi-
nense, alcançaram juntos, 
nos primeiros seis meses de 
2021, 68,85% do montante 
arrecadado em 2020. Os da-
dos são da Agência Nacional 
de Petróleo (ANP). Ainda de 
acordo com estudo, entre as 
principais razões da retoma-
da dos royalties, estão os vo-
lumes de produção, a taxa de 
câmbio e a recuperação dos 
preços mundiais dos barris 
de petróleo.
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