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ESTAREMOS PRÓXIMOS 
DA VINGANÇA DE GAIA?
Se previsões se confirmarem, o cenário 
seria quase o de uma ficção científica.  
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

MEC APROFUNDA 
APARTHEID
Governo desqualifica a graduação e entrega 
ao setor privado a educação infantil. Por 
César Silva, página 2

PETRÓLEO E 
SOBERANIA
Brasil não será viável como país  
pequeno ou como país médio.  
Por Sergio Xavier Ferolla, página 2

Guedes sobre 
IR: quem grita
é quem  
nunca pagou

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, disse preferir que não 
haja nenhuma Reforma Tributária 
a ter uma proposta que resulte em 
piora do sistema atual. Ele deu a 
declaração em audiência pública 
no Senado nesta sexta-feira.

Segundo o ministro, a proposta 
atual mexe com interesses, prin-
cipalmente de quem ganha mais. 
Ele voltou a defender o corte na 
taxação das empresas após a tri-
butação dos dividendos (parte 
dos lucros das empresas distribu-
ídas aos acionistas) em 20%. “No 
mundo inteiro os impostos estão 
caindo. Nós vamos para a média 
do mundo. De 34% [a alíquota no 
Imposto de Renda da Pessoa Jurí-
dica] para 24%”, afirmou.

Guedes reforçou o compromis-
so em não aumentar a carga tribu-
tária e em evitar perda de receitas 
para estados e municípios. “E pio-
rar, para mim, é aumentar impos-
to, tributar gente que não pode ser 
tributada, é fazer alguma coisa que 
prejudique estado ou município, 
que eu acho que não está prejudi-
cando”, acrescentou.

O ministro disse considerar im-
possível fazer uma reforma am-
pla e que prefere fatiar a reforma 
tributária, com a apresentação de 
diversas propostas sobre pontos 
específicos. Mesmo assim, ele 
prometeu aos senadores apresen-
tar, em 30 ou 60 dias, um texto 
mais amplo, que abranja a refor-
ma de outros tributos, não apenas 
do Imposto de Renda.

No entanto, impôs condições, 
como evitar compensações bilio-
nárias da União.

Lucro de empresas abertas cai 29%, 
mas executivos ganham até 347% mais
Valor igual a de 865 trabalhadores que recebem 1 SM

Os integrantes de dire-
torias de companhias 
abertas (com ações na 

Bolsa de Valores) receberam em 
2020, entre salários, bônus por 
desempenho e outros valores, R$ 
879,6 milhões. O valor é 9,85% 
maior do que o registrado em 
2019. Na mesma comparação, a 
lucratividade média das empresas 
caiu 29,3%. O levantamento foi 
realizado pela Comdinheiro en-
volvendo 77 companhias.

A empresa com maior aumento 
de salário foi a operadora de turismo 
CVC. A remuneração do seu prin-

cipal executivo cresceu nada menos 
do que 347%, saltando de R$ 3,8 mi-
lhões em 2019 para R$ 17,3 milhões 
em 2020. O aumento contrasta com 
o desempenho financeiro da compa-
nhia, que teve prejuízo líquido de R$ 
1,23 bilhão no ano passado. O setor 
de turismo foi um dos mais preju-
dicados pela pandemia, tanto que 
a CVC aderiu à Medida Provisória 
936, que previa redução de jornada 
e corte de salários.

Para Filipe Ferreira, diretor da 
Comdinheiro, o descolamento da 
remuneração de altos executivos 
agride dois temas do ESG (am-

biental, social e governança cor-
porativa, ASG na sigla em portu-
guês): o social e a governança, “ao 
apresentar um descolamento en-
tre a tomada de decisão da empre-
sa e o alinhamento e transparência 
com os acionistas minoritários”.

Ronald Bozza, sócio da BR Ra-
ting, primeira agência brasileira de 
governança corporativa, explica 
que a ideia de que o executivo tem 
poder para definir seu próprio sa-
lário é errada. A decisão passa pe-
lo Conselho de Administração e 
tem que ser aprovada em Assem-
bleias Gerais. Página 8

Elaboração: Comdinheiro

Turismo teve queda de 3,1% no 
semestre, apesar de alta em junho
Cinco dos seis grupos analisados ainda estão no negativo

O turismo nacional regis-
trou queda de 3,1% e 
diminuição de R$ 1,9 

bilhão no faturamento, nos pri-
meiros seis meses do ano. Os da-
dos são do levantamento do Con-
selho de Turismo da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo 
(Fecomércio-SP). Em junho, po-
rém, o setor faturou R$ 10,2 bi-
lhões, representando uma alta de 
47,3% na comparação com 2020. 
Mesmo assim, o valor ainda é 
26,3% menor do que o registrado 
no mesmo período de 2019, antes 
da pandemia.

No primeiro semestre, a ati-
vidade que mais contribuiu para 
a redução do faturamento foi o 
transporte aéreo. O transporte 
terrestre (intermunicipal, interes-
tadual e internacional) contribuiu 
para a recuperação.

As dificuldades do setor fi-
cam ainda mais evidentes em 
comparação ao período pré-
-pandemia. Com o fatura-
mento R$ 3,6 bilhões abaixo 
do registrado até então, cinco 
dos seis grupos analisados ain-
da estão no negativo e não se 
recuperaram totalmente. As 
maiores quedas foram obser-
vadas nos grupos transporte 
aéreo (45,2%), serviços de alo-
jamento e alimentação (29,7%) 
e atividades culturais, recreati-
vas e esportivas (25,3%).

Para a presidente do Conse-
lho de Turismo da Fecomércio-
-SP, Mariana Aldrigui, embora os 
números ainda sejam negativos, 
é perceptível a relevância do tu-
rismo doméstico de lazer se am-
pliando, de modo a compensar, 
ainda que discretamente, a demo-
ra no retorno de viagens de negó-

cios e eventos, além das vendas de 
viagens internacionais.

“Será muito importante que 
os empresários do setor desen-
volvam estratégias de divulga-
ção, promoções e fidelização de 
clientes para que o turismo do-
méstico se mantenha como item 
constante no orçamento das fa-
mílias”, avalia.

Já estudo da startup Mobills 
analisou os gastos de mais de 140 
mil usuários entre junho de 2020 e 
junho de 2021 e constatou que os 
gastos com lazer no Brasil cresce-
ram 63%, em comparação com a 
média registrada no meio do ano 
passado.

As despesas nessa categoria vi-
nham crescendo mês a mês, com 
um pico de aumento em dezem-
bro de 2020 e janeiro de 2021 – 
meses de aquecimento do turismo 
e de férias escolares.

Vice do 
TST diz que 
Supremo tem 
viés neoliberal

O vice-presidente do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST), 
ministro Luiz Philippe Vieira de 
Mello Filho, criticou decisões re-
centes do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF): “Antes, havia uma de-
ferência à Justiça do Trabalho por 
parte do Supremo, no sentido de 
uma limitação na apreciação das 
matérias trabalhistas, o que hoje já 
não mais ocorre”, assegurou.

Para o magistrado do TST, a 
situação é preocupante porque 
“os fundamentos expostos nas 
decisões majoritariamente pro-
feridas no Supremo Tribunal 
Federal têm o viés neoliberal de 
redução do Estado e do direi-
to de proteção aos vulneráveis”. 
De acordo com Vieira de Mello 
Filho, “é preciso ter um grande 
compromisso com futuro, os se-
res humanos, o meio ambiente e 
as próximas gerações”.

As afirmações foram feitas em 
webinário realizado pelo Instituto 
dos Advogados Brasileiros (IAB), 
que contou também com a pre-
sença do ministro Edson Fachin, 
do STF, que defendeu que a or-
dem econômica não pode ser pre-
ponderante no que diz respeito às 
relações de trabalho.

Rei do Mate 
projeta faturar 
este ano 39% 
mais que 2020

O Rei do Mate fechou 2020 
com faturamento de R$ 180 mi-
lhões e, para 2021, a previsão é fa-
turar R$ 250 milhões. Para explicar 
essa projeção, desafios e enfrenta-
mento da pandemia de Covid-19, 
o entrevistado da coluna Três Per-
guntas, do Monitor Mercantil, 
foi o CEO da franquia, Antonio 
Carlos Nasraui. Página 4

Antonio Carlos Nasraui
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Petróleo e soberania
Por Sergio Xavier 
Ferolla

Estudiosos do petró-
leo e seu significa-
do estratégico há 

muito vêm alertando para 
o fim do óleo barato e da 
inexorável redução da ofer-
ta do produto nas próximas 
décadas. Tal cenário se agra-
va pelo fato de a demanda 
por óleo combustível estar 
crescendo cerca de 2% ao 
ano; razão de ter merecido 
especial consideração em 
São Petersburgo, no encon-
tro do G–8, grupo dos oito 
países mais industrializados, 
em 2006.

Na ocasião, o forneci-
mento de petróleo foi abor-
dado como grande questão 
pelas potências econômicas 
e militares, muitas envolvi-
das, de longa data, na do-
minação e controle político 
de nações privilegiadas com 
preciosas jazidas de óleo e 
gás. Frente a tal horizonte 
de escassez o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), 
alertou para um “choque 
permanente do petróleo e 
que os países vão ter de se 
ajustar”.

A este complexo quadro 
de demanda por energia 
soma-se o especial parâ-
metro da ascensão de “po-
tências regionais emer-
gentes”, como a China e a 
Índia, dentre as quais, em 
futuro próximo, também 
posicionar-se-á o Brasil. 
Tal estratégica feição da 
geopolítica energética ex-
plica, em parte, a firme 
postura do governo da 
Federação Russa, cujos 

dutos, oriundos do Mar 
Cáspio, suprem boa par-
cela do óleo e gás para a 
Europa.

Também no continente 
asiático, a dependência de 
petróleo levou o Japão a 
propor investimento supe-
rior a uma dezena de bilhões 
de dólares para que um ole-
oduto russo, com 3.700 qui-
lômetros, fosse construído 
até suas fronteiras. Da mes-
ma forma a China, segundo 
maior consumidor de pe-
tróleo do mundo, pressiona 
a Rússia para que um oleo-
duto de 2.250 quilômetros 
interligue os dois países.

Estas iniciativas em infra-
estrutura e acordos estraté-
gicos apontam para uma 
nova configuração geopolí-
tica que, direcionada para o 
Oriente, poderá modificar 
o predomínio estabeleci-
do pelas potências ociden-
tais, especialmente após a 
Segunda Guerra Mundial. 
Para melhor entendimen-
to, é preciso considerar que 
desde o Império Romano, 
representante preliminar 
do Ocidente, o poder cen-
tral só se interessava por 
conquistas para exploração 
e segurança das fronteiras, 
considerando os povos da 
periferia como bárbaros. 
No entanto, desses povos, 
os mercadores adquiriam 
especiarias para as elites do 
continente, cruzando as pri-
mitivas estradas do Leste, 
designadas como Rota da 
Seda pelo geólogo alemão 
Ferdinand von Richthofen, 
no século 19.

Em sentido oposto, no li-
miar do século 21, um novo 

quadro se apresenta ao lon-
go dessas estradas, com a 
China consolidando ousada 
expansão pela Nova Rota 
da Seda, também designada 
Belt and Road Initiacive, ao 
disponibilizar US$ 100 bi-
lhões para o financiamento 
de pontes, estradas, portos 
e projetos energéticos em 
mais de 60 países.

Em busca de dinâmico 
intercâmbio com os aliados, 
está investindo em estradas 
e portos no Paquistão, Sri 
Lanka, Myanmar e Bangla-
desh. Tal estratégia geopo-
lítica, cognominada Cordão 
de Pérolas, demonstra a 
pretensão chinesa em esta-
belecer um colar de facili-
dades portuárias, através do 
Oceano Índico, até a África. 
Tudo leva a crer que estas 
rotas alternativas podem 
atender à logística militar, 
apesar de Pequim afirmar 
que seu objetivo é assegurar 
caminhos para a exportação 
de manufaturas e importa-
ção de insumos energéticos.

Estas considerações, 
quanto à real situação mun-
dial do petróleo, nos levam 
a contrapor argumentos so-
bre a gravidade da política 
que foi imposta ao país, em 
detrimento dos reais inte-
resses da sociedade. Além 
de realizar danosa libera-
lização econômica, dilapi-
dando significativa parcela 
do patrimônio público sem 
a necessária contrapartida, 
estendeu suas diabólicas 
pretensões sobre as reser-
vas do ouro negro através 
de danosas concessões e 
incentivos à sua exploração 
por empresas cujo objetivo 

maior é o lucro imediato e 
a satisfação de interesses 
alienígenas. Este verdadeiro 
crime de lesa-pátria oficiali-
zou-se com a promulgação 
da Lei 9.478/97, de 6 de 
agosto de 1997, conhecida 
como Lei do Petróleo, justi-
ficada como solução neces-
sária para forçar a redução 
do custo dos derivados.

Argumentavam, à época, 
que a competição entre as 
empresas levaria, natural-
mente, à diminuição dos 
preços para os consumi-
dores. A dura realidade do 
mercado mundial, domina-
do por um oligopólio de 
empresas estatais e priva-
das, acabou demonstrando 
a necessidade de nova le-
gislação capaz de assegurar 
a propriedade estatal sobre 
as jazidas do subsolo, bem 
como o abastecimento do-
méstico a custos razoáveis e 
por um longo período.

A descoberta do pré–sal, 
pelo competente trabalho 
dos geólogos da Petrobras, 
tornou impositivo um novo 
modelo, inclusive para aten-
der aspectos estratégicos 
da segurança nacional. No 
dia 31 de agosto de 2009, 
o Congresso aprovou a le-
gislação pertinente, cujo de-
creto estabeleceu, de forma 
sintética:

1) Novo sistema de re-
partição dos produtos da 
exploração do pré–sal alte-
rando o modelo de Contra-
to de Concessão para um 
sistema de Partilha da Pro-
dução, e fixando regras de 
transição para os contratos 
entre os dois modelos;

2) Criação de uma em-

presa estatal para gerenciar 
os trabalhos das petrolíferas 
selecionadas para a explora-
ção. A nova estatal – Pré-sal 
Petróleo S/A – represen-
tará os interesses da União 
nos Contratos de Partilha 
da Produção;

3) Criação de um Fun-
do Social com os recursos 
a serem transferidos para 
o governo, decorrentes do 
processo de partilha da pro-
dução, nos termos a serem 
estabelecidos em futuros 
contratos. Esse fundo será 
encarregado de gerir e dis-
tribuir os recursos.

Ao criar a Empresa Bra-
sileira de Administração 
de Petróleo e Gás Natu-
ral S/A – Pré–sal Petróleo 
S/A (PPSA) – e estabelecer 
o modelo de partilha, nosso 
país não só restringiu a ex-
pansão do predatório mo-
delo das concessões, como 
assegurou a presença do 
Estado Nacional nas plata-
formas em águas profundas 
e, portanto, muito além dos 
limites territoriais brasilei-
ros.

Localizadas numa Zona 
de Exploração Exclusiva 
(ZEE), sob a gestão do Es-
tado Nacional, tornaram-
-se impositivos grandes 
investimentos no setor da 
produção, com as necessá-
rias cautelas em relação aos 
gananciosos grupos econô-
micos e potências interna-
cionais. As vulnerabilidades 
frente aos usurpa dores e 
ameaças de aventureiros 
externos também exigiram 
providências no campo da 
Defesa. Sistemas milita-
res de controle e vigilân-

cia foram implementados 
na imensa região oceânica, 
designada por Amazônia 
Azul, ao longo da faixa lito-
rânea brasileira.

Como as ações de lobis-
tas estão sempre presentes, 
inclusive com falsos filóso-
fos atuando nos corredores 
do poder, acima de quais-
quer argumentos técnicos, 
jurídicos e econômicos, é 
importante deixar muito 
claro que o suprimento de 
combustíveis para um pa-
ís com as características 
do Brasil, muito extenso 
e com consideráveis assi-
metrias regionais e sociais, 
terá de ser executado prio-
rizando aspectos geopolí-
ticos e estratégicos, mesmo 
atendendo os rotineiros 
contratos e leis que regem o 
mercado.

Por tudo isso, faço mi-
nhas as palavras do patriota 
embaixador Araújo Castro, 
quando representante do 
Brasil nas Nações Unidas: 
“Temos de pensar grande 
e planejar em grande esca-
la, simplesmente porque o 
Brasil não será viável como 
país pequeno ou mesmo 
como país médio. Ou acei-
tamos nosso destino como 
país grande, livre e gene-
roso, sem ressentimentos e 
sem preconceitos, ou corre-
mos o risco de permanecer 
à margem da História, co-
mo povo e como naciona-
lidade.”

Sergio Xavier Ferolla é tenente–
brigadeiro, aviador, engenheiro e 
ministro aposentado do Superior 

Tribunal Militar. Publicado pela 
Aepet e Legados Trabalhistas.

Descompromisso do MEC aprofunda apartheid educacional
Por César Silva

Simultaneamente ao 
ministro da Educa-
ção (MEC), Milton 

Ribeiro, fazer um pronun-
ciamento polêmico, des-
valorizando o acesso ao 
ensino superior, desquali-
ficando as Instituições de 
Ensino Superior (IESs) em 
seu discurso, o presidente 
da República Jair Bolsonaro 
propõe, via medida provi-
sória para o Bolsa Família, 
um “penduricalho” deno-
minado Auxílio Criança 
Cidadã, que equivale a um 
voucher por uma vaga em 

escola infantil particular.
O que vemos é um des-

compromisso do Governo 
Federal com as duas etapas 
fundamentais do ciclo for-
mativo do cidadão: a inicial 
e a final. Isso porque ele 
desqualifica a graduação e 
entrega ao setor privado a 
educação infantil. Numa 
análise mais profunda sobre 
essas medidas, vemos que a 
situação é bem delicada.

No que diz respeito ao pro-
nunciamento de Ribeiro, mes-
mo que o objetivo da fala fos-
se valorizar o ensino técnico e 
profissionalizante, tendo em 
mente a empregabilidade dos 

milhões de jovens que con-
cluem essa fase – estratégia 
alinhada com a reforma do 
ensino médio – está claro que 
o ministro pouco conhece da 
estrutura do ciclo formativo 
do cidadão. Além disso, seu 
olhar é preconceituoso com 
relação às instituições de en-
sino superior privadas. Assim, 
em vez de definir políticas pa-
ra melhorias para os pontos 
que critica, prefere desqualifi-
car e abandonar.

Em relação ao acessório 
da Bolsa Família chama-
do Auxílio Criança Cidadã, 
pode ser comparado ao 
Programa Universidade pa-

ra Todos, o Prouni. Nada 
mais é que uma bolsa, um 
voucher, um valor mínimo 
que o Estado dará por ca-
da criança para pagar pela 
escola de educação básica. 
Em países onde política se-
melhante foi implantada, o 
Governo Federal estabele-
ceu valores muito baixos, o 
que criou uma diferenciação 
ainda maior da qualidade 
da educação ofertada para 
crianças de famílias pobres.

O apartheid educacional se 
aprofunda a partir do momen-
to que as mensalidades sobem 
e o governo não acompanha 
com o repasse do auxílio. Ou 

seja, as famílias que têm condi-
ções complementam os valo-
res para pagar melhores men-
salidades e separam as crianças 
daquelas mais pobres, que 
permanecem atendidas pelas 
escolas que aceitam os valores 
mínimos.

Tanto essa proposta de 
terceirizar a educação infan-
til quanto o discurso des-
qualificando o ensino supe-
rior se complementam com 
dados do relatório da Co-
missão Externa de acom-
panhamento do Ministério 
da Educação, da Câmara 
dos Deputados. A Comex/
MEC indica que até maio 

deste ano, o Brasil tinha 
quase 4,8 mil obras de es-
colas e creches paralisadas, 
canceladas e inacabadas.

É um cenário que acende 
o alerta vermelho para a falta 
de gestão da educação e do 
pouco interesse do Estado 
em se responsabilizar pela 
qualidade da oferta em to-
do o ciclo de formação, que 
deveria ser contínuo. Esse 
descaso e a falta de política 
pública podem afastar o Bra-
sil dos melhores indicadores 
educacionais para sempre.

César Silva é presidente da Fundação 
FAT.
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Agronegócio gosta de 
governo fraco e dólar forte

A frase do título desta nota foi dita por uma liderança 
de caminhoneiros. Não é à toa que o financiamento 

dos protestos que bolsonaristas prometem para 7 de 
setembro está sendo atribuído pela Polícia Federal a lati-
fundiários. Com o real fraco, ganham duplamente: a alta 
dos preços das commodities no exterior é turbinada pela 
valorização do dólar no Brasil.

Em 2 de janeiro de 2019, primeiro dia útil de trabalho 
do Governo Bolsonaro, 1 dólar valia 3,809 reais; nesta 
sexta-feira (20) 32 meses e 18 dias depois, 1 dólar compra-
va 5,385 reais. Uma alta de 41%. Com os preços de soja, 
milho, carne e outras commodities perto ou tendo ultra-
passado marcas históricas, os lucros são astronômicos. No 
acumulado do ano até julho, o agronegócio brasileiro con-
tabilizou US$ 72,7 bilhões em exportações, 20% acima do 
mesmo período do ano passado. Os preços aumentaram 
27,60%; do açúcar, 7,60%; do algodão, 8,1%. Bom para a 
balança comercial, mas insuficiente para puxar a retomada 
da economia e de fraco impacto nos cofres públicos, já 
que o pagamento de impostos é irrisório quando com-
parado a comércio, indústria e serviços.

Fica fácil pagar caminhoneiros para viajar centenas a 
milhares de quilômetros para “protestar”, mesmo com 
os preços do combustível e de peças e pneus em níveis 
estratosféricos.

Olho no olho

O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro Marcelo Buhatem foi reeleito presidente da Associa-
ção Nacional de Desembargadores (Andes) para o triênio 
2021-2024.

Uma das pautas prioritárias é o reajuste no regime pre-
videnciário dos magistrados. O presidente da Andes ob-
serva que a categoria acumula uma defasagem de 41% em 
relação à inflação desde 2006. Além disso, o magistrado, 
ao se aposentar, perde 40% dos seus vencimentos.

A retomada gradual dos julgamentos presenciais é outra 
questão que está na agenda da Associação. “O ‘olho no 
olho’ é fundamental para garantir que as partes conheçam 
quem vai decidir o rumo do processo, bem como a liturgia 
do julgamento”, defende Buhatem.

Rápidas

O governador João Doria Jr. estará no Rio de Janeiro 
neste sábado para participar da sexta edição do “Encon-
tros do PSDB pelo Brasil”. Às 15h, concederá entrevista 
coletiva na sede da ABI *** Nesta segunda-feira, a FGV 
Energia recebe o vice-presidente da Shell, Flávio Ro-
drigues, para falar sobre o papel do Brasil na transição 
energética. Detalhes em evento.fgv.br/energiaemfoco_23 
*** O advogado Rhuan Quintanilha, sócio do escritório 
Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, irá 
moderar o painel “5G e Inovação para o Brasil”, no 41º 
congresso anual da ABPI, nesta segunda, às 14h30 *** 
Aasp realizará nesta segunda-feira, às 19h, o webinário 
“Novidades tecnológicas, legislativas, procedimentais e 
autogestão. Lei Geral de Proteção de Dados (aspectos 
da lei)”. Informações: mesdaadvocacia.aasp.org.br *** 
Aprovada por unanimidade na Alesp a proposta do depu-
tado estadual Sebastião Santos (Republicanos) que cria 
o roteiro turístico do Peão de Boiadeiro integrado pelos 
municípios de Barretos, Bebedouro, Colina, Monte Azul 
Paulista e Viradouro.

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

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE TERRENOS
CNPJ/MF 10.775.765/0001-57 - NIRE 33.3.0029284-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam os senhores acionistas convidados a 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará às 9:00 
horas, do dia 27/08/2021, na Sede Social localizada na rua Teófilo Otoni, nº 
15, para decidirem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Conceder garantias à 
empresa Hotéis Othon S.A. – em Recuperação Judicial -, na forma do Artigo 
14, Parágrafo 1º, do Estatuto Social. Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2021. 
Rogério Luiz Lima Figueira – Diretor Presidente.

ZI BLUE S.A.
CNPJ/MF nº 32.222.218/0001-87 - NIRE 33300167692

Ata da AGE em 17/08/21. 1. Data, Hora e Local: Em 17/08/21, às 13h, na 
sede social, na Rua Lauro Muller, 116/ 2202, Botafogo/RJ. 2. Convocação 
e Presença: Convocação dispensada, em face da presença do acionista re-
presentante da totalidade do capital social da Cia., nos termos do art. 124, §4º 
da Lei 6.404/76, conforme lista de presença anexa (Doc. 01). 3. Mesa: Pre-
sidente: Genilson Silva Melo; Secretária: Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro. 
4. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Por unanimidade de vo-
tos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes 
deliberações: a) Transferir à acionista Zi Participações S.A., detentora 
da integralidade do capital social da Cia., em devolução de participação 
no capital social, na forma do Art. 22 da Lei 9.249/95, 73.181.274 ações, 
sendo 39.204.774 ordinárias e 33.976.500 preferenciais, todas nominati-
vas e sem valor nominal, de emissão da Três Morros Participações S.A. 
(CNPJ/MF nº 10.217.407/0001-49), por seu valor contábil para a Cia. de 
R$ 797.440.693,69, apurado conforme balanço patrimonial de 30/06/21, 
com o cancelamento de 503.632.023 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, representativas do capital social da Cia., com a consequente 
redução do capital social nesse mesmo valor de R$ 797.440.693,69. b) 
Tendo em vista a deliberação acima e que o capital social passa de R$ 
855.841.576,82 para R$ 58.400.883,13, alterar o caput do Art. 3º do Esta-
tuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º - O Capital 
Social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 58.400.883,13, 
dividido em 66.998.031 ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal.” c) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Cia., de modo a re-
fletir a alteração acima aprovada (Doc. 02). 5. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada, lida, aprovada e assinada a presente ata 
pelos presentes. 6. Assinaturas: Presidente: Genilson Silva Melo; Secre-
tária: Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro. Acionista: Zi-Participações S.A., 
representada por seus Diretores João Pedro Backheuser e Sílvia Côrtes 
de Lacerda Ribeiro. RJ, 17/08/21. Genilson Silva Melo - Presidente, Sílvia 
Côrtes de Lacerda Ribeiro - Secretária. 

DEVELOPER S.A.
CNPJ Nº 00.938.572/0001-16 - NIRE 3330016184-8

Ata da AGO em 20/05/21. 1. Data, hora e local: Em 20/05/21, às 11:30h, 
na sede social, na Rua Lauro Muller, 116/2202, parte, Botafogo/RJ. 2. Con-
vocação e Presença: Convocação dispensada, em face da presença dos 
acionistas representando 100% do capital social, nos termos do Art. 124, 
§4º da Lei 6.404/76, conforme lista de Presença de Acionista (Doc. 1). Pre-
sentes, ainda, os Diretores da Cia. abaixo designados; e Mário Vieira Lopes, 
representante da BKR - Lopes Machado Auditores, auditor independente 
da Cia. 3. Mesa: Presidente: João Pedro Backheuser; Secretária: Silvia 
Côrtes de Lacerda Ribeiro. 4. Deliberações Tomadas: Por unanimidade 
de votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes 
deliberações: a) Aprovar, sem ressalvas, as contas dos Administradores e 
as DFs. em 31/12/20, publicados no DOERJ e no Jornal Monitor Mercantil 
em 30/04/21. b) Aprovar a seguinte destinação do lucro líquido do exercício 
findo em 31/12/20: (i) 5%, equivalente a R$ 7.647.660,39, para a formação 
da reserva legal; e (ii) o saldo remanescente será destinado da seguinte 
forma: (ii.1) R$35.446.399,92 como dividendos, já integralmente distribuí-
dos durante o exercício de 2020 como antecipação de dividendos e (ii.2) 
R$ 109.859.147,39 à formação da reserva de investimentos. c) Tendo em 
vista o término do mandato do cargo de Diretor sem designação específica 
do Sr. Carlos Henrique da Cruz Lima, a Cia. agradece-lhe pelos serviços 
prestados durante seu prazo de gestão, outorgando-lhe e dele recebendo 
a mais plena, rasa e geral quitação por todo o período de sua gestão na 
Diretoria da Cia. d) Eleger como Diretores sem designação específica, na 
forma estatutária, para o mandato de 2 anos, com vigência até a AGO que 
deliberar sobre o exercício social de 2022, o Sr. João Pedro Backheuser, 
brasileiro, convivente em união estável, arquiteto, RG 08662734-6-IFP e do 
CPF 013.911.927-29 e a Sra. Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro, brasileira, 
casada, advogada, RG 117.009 - OAB/RJ e do CPF 082.687.437-19, todos 
com endereço comercial nesta cidade, na Rua Lauro Muller, 116/2202, par-
te, Botafogo/RJ. Os diretores ora eleitos, presentes à assembleia, declaram 
não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeça de 
exercer a atividade mercantil, e tomaram posse no ato, mediante assinatura 
de termo, lavrado em livro próprio (Docs. 2 e 3). e) Aprovar a remuneração 
global anual dos administradores da Cia. em até R$ 30.000,00, cuja distri-
buição interna será realizada pela Diretoria, em atenção aos critérios fixados 
no caput do Art. 152 da Lei 6.404/76. 5. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. 6. Assinaturas: Presidente: João Pedro Backheuser, Secretária: 
Silvia Côrtes de Lacerda Ribeiro; Acionistas: Marol Participações Ltda., An-
naf Participações Ltda., Carlos Henrique da Cruz Lima e Três Morros Parti-
cipações S.A. Ex-Diretor: Carlos Henrique da Cruz Lima. Diretores eleitos: 
João Pedro Backheuser e Silvia Côrtes de Lacerda Ribeiro. Representante 
do auditor independente da Cia., BKR - Lopes Machado Auditores: Mário 
Vieira Lopes. RJ, 20/05/21. João Pedro Backheuser - Presidente, Silvia Côr-
tes de Lacerda Ribeiro - Secretária. Jucerja em 03/06/21 sob o nº 4078546. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

‘Levante’ e ‘atos violentos’ para 
comemorar a Independência
Ministro, com pedido de impeachment, vai comandar inquérito

A Procuradoria Geral 
da República soli-
citou ao Supremo 

Tribunal Federal a abertura 
de inquérito contra um gru-
po que pretende promover 
um “levante” e convocar 
“atos violentos” para a vés-
pera do feriado de 7 de se-
tembro. Estão envolvidos 
cantor Sérgio Reis, o depu-
tado federal Otoni de Paula 
(PSC-RJ), o caminhoneiro 
Zé Trovão e mais sete pes-
soas, entre elas empresários 
do agronegócio.

Ao menos três deles - Sér-
gio Reis, Eduardo Araújo e 
Turibio Torres - estiveram 
em reuniões no Planalto 
semana passada. No último 
dia 12, o assessor especial 
de Bolsonaro, Mosart Ara-
gão, publicou nas redes so-
ciais um vídeo do presiden-
te ao lado de Sérgio Reis e 
Eduardo Araújo, no palácio.

A PGR pediu a livre dis-
tribuição do inquérito que 
ocorre em meio às cobran-
ças públicas sobre a atuação 
frente a processos que atin-
gem o presidente Bolsonaro 
e seus aliados. No entanto, 
o caso acabou no gabine-
te de Alexandre de Moraes, 
ministro que teve o seu no-
me protocolado com pedido 
de impeachment no Senado 

Federal pelo Palácio do Pla-
nalto. Fonte que acompanha 
o caso, disse que o STF deu 
esse encaminhamento por-
que Moraes já era relator de 
uma representação apresen-
tada por senadores sobre o 
mesmo tema.

O documento assinado 
pela subprocuradora-ge-
ral da República, Lindôra 
Araújo — braço direito do 
chefe do órgão Augusto 
Aras - culminou nas buscas 
que são cumpridas pela Po-
lícia Federal nesta sexta-fei-
ra. A PGR quer investigar a 
“convocação da população, 
através de redes sociais, a 
praticar atos criminosos 
e violentos de protesto às 
vésperas do feriado de 7 de 
setembro, durante uma su-
posta manifestação e greve 
de caminhoneiros”. Infor-
mou, também, queforam 
solicitadas diversas medidas 
cautelares diversas da prisão 
temporária.

Apoio financeiro

Os pedidos da PGR fo-
ram acolhidos por Alexan-
dre em decisão dada nesta 
quarta, 18, sendo que o des-
pacho registra diversas das 
suspeitas que recaem sobre 
os investigados, detalhando 

as articulações do grupo. 
No documento de 22 pági-
nas, Alexandre de Moraes 
não só mandou a PF fazer 
buscas, mas também proi-
biu os investigados - com 
exceção de Otoni de Pau-
la - de se aproximarem da 
Praça dos Três Poderes, dos 
ministros do STF e dos se-
nadores da República. Além 
disso, ordenou o bloqueio 
de uma chave Pix (e da con-
ta a ela vinculada) que, se-
gundo a PGR, tem recebido 
“doações de particulares 
para financiar a paralisação” 
planejada pelo grupo.

São alvos do inquérito, 
além de Sérgio Reis, Oto-
ni de Paula e Zé Trovão, o 
cantor Eduardo Oliveira 
Araújo, o presidente da As-
sociação Brasileira dos Pro-
dutores de Soja Antonio 
Galvan, Wellington Macedo 
de Souza, que se apresenta 
como coordenador nacio-
nal da Marcha da Família, 
além de Juliano da Silva 
Martins e Bruno Henrique 
Semczeszm.

A PGR cita vídeos que 
circularam nas redes sociais 
com a convocação da para-
lisação contra os ministros 
do STF, frisando que, em 
uma das gravações, o alia-
do de Bolsonaro “sugere 

que o movimento conta 
com apoio financeiro para 
manter os manifestantes 
hospedados e alimentados 
em Brasília por mais de um 
mês” e “dá a entender que 
esteve reunido em Brasília 
com integrantes do Minis-
tério da Defesa e do Exérci-
to, Marinha e Aeronáutica”.

Em outro vídeo citado 
pela Procuradoria, Sérgio 
Reis aparece discursando ao 
lado de Zé Trovão, Eduar-
do Araújo e Antonio Gal-
van para 23 empresários 
do agronegócio na sede da 
Associação Brasileira dos 
Produtores de Soja.

Segundo ainda a PGR, 
um dos empresários que 
teriam participado da pri-
meira reunião do grupo 
em São Paulo, Petersen, é 
presidente de associação 
chamada Coalização Pro-
Civilização que “tem rece-
bido transferência bancárias 
com uma chave Pix na qual 
figura o domínio o site Bra-
sil Livre”. “São doações de 
particulares para financiar 
a paralisação planejada por 
Zé Trovão, possivelmente 
patrocinada por Antonio 
Galvan e amplamente di-
vulgada por Wellington Ma-
cedo e por sua Marcha para 
a Família”.

Educação financeira leva CVM ao TikTok

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) 
quer atrair o interes-

se do jovem sobre educação 
financeira, mas usando uma 
abordagem mais leve, menos 
técnica. Para isso, a autarquia 
rendeu-se à rede TikTok.  
Após lançar esta semana ca-
pacitação para professores, 
a CVM e o Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) 
estrearam perfis no TikTok. 
O endereço é @CVMEdu-
cacional.

A ideia é transmitir ao 
público jovem informa-
ções sobre planejamento 
financeiro, orientações so-
bre investimento e entre 

outras.  “O TikTok é uma 
rede social dinâmica e que 
se juntará aos perfis educa-
cionais nas demais mídias 
sociais, mas com um foco 
específico para os mais jo-
vens. No novo perfil, será 
possível encontrar vídeos 
rápidos e com informações 
precisas, com a credibilida-
de da Autarquia”, destacou 
José Alexandre Vasco, su-
perintendente de proteção e 
orientação aos investidores 
(SOI) da CVM.

“Muitas vezes nós quere-
mos colocar a educação fi-
nanceira em pauta dentro das 
escolas, mas nos esquecemos 
de possibilitar a segurança do 

professor sobre o tema. Um 
professor seguro do que será 
desenvolvido potencializa o 
reflexo nos estudantes”, co-
mentou Renato Brito, dire-
tor de Formação Docente e 
Valorização dos Profissionais 
da Educação, sobre a impor-
tância de centralizar o foco 
dessa formação nos profes-
sores.

O convênio entre a CVM 
e o MEC pretende capacitar 
meio milhão de professores 
em Educação Financeira. A 
plataforma está no ar em: 
www.edufinanceiranaesco-
la.gov.br.

Neste primeiro momento, 
estão disponíveis os cursos 

para professores do 9º ano 
do ensino fundamental e da 
1ª série do Ensino Médio.

A Superintendência de 
Proteção e Orientação aos 
Investidores da CVM destaca 
que iniciativas que capacitem 
professores e, consequente-
mente, os alunos, possuem 
uma importância central para 
compartilhar conhecimentos 
sobre temas fundamentais 
para o dia a dia, como uso do 
dinheiro, consumo, poupan-
ça e planejamento financeiro. 
A CVM acredita que além de 
gerar conhecimento, essas 
ações tendem a contribuir 
na mitigação de situações de 
risco.
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Estaremos próximos da 
vingança de Gaia?

Segundo o relatório do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças do Clima (IPCC), divulgado semana 

passada, o aumento de temperatura do planeta e o respec-
tivo aquecimento global são uma realidade cujo ritmo e 
intensidade vem sendo determinados com a contribuição 
humana. Estamos diante de um estado de emergência 
planetária e o futuro nos obriga a um presente mais 
solidário e responsável no trato com a natureza.

Não há mais possibilidade de negar a gravidade e o 
aumento de eventos climáticos e meteorológicos extremos 
como inundações bruscas, enchentes, deslizamentos, quei-
madas e incêndios florestais além de ondas intensas de frio e 
calor, fatores de riscos e desastres causados pela dinâmica da 
natureza e com impactos sobre a vida e saúde humanas.

A luta ecológica surge com maior força na década de 
1960, e desde então percebeu-se na linha de alguns escri-
tores que Gaia (Terra) é um organismo vivo e sistêmico, 
e o quanto as pessoas poderiam ser afetadas pela de-
gradação do meio ambiente.

James Lovelock, um dos pensadores mais influentes do 
movimento ambientalista já revelava em seu livro A vingança de 
Gaia, em 2006, que se as previsões do terceiro relatório do IPCC 
de 2001, que traçou gráficos desde 1989 com base nos conheci-
mentos científicos então disponíveis, se confirmassem, o cenário 
seria quase o de uma ficção científica, de tão extremo. Todas as 
variáveis são levadas em conta para a elaboração do relatório, 
desde a superfície da terra, sua cobertura de neve e de florestas, 
até as superfícies do oceano e os organismos que nele vivem, 
como este armazena calor e dióxido de carbono e a dinâmica de 
suas trocas com a atmosfera.

A se confirmar o aumento do limite global de tem-
peratura até 2030 e que vem ocorrendo de forma quase 
imperceptível, já podemos ter passado do ponto de virada. 
É possível que nossas florestas já venham se desesta-
bilizando pela perda dos mecanismos de resfriamento, 
podendo vir a ser substituídas por desertos, acarretando 
uma mudança irreversível e mortal.

Este sexto relatório especial do IPCC, divulgado neste 
mês de agosto de 2021, teve a participação de 103 peritos 
de 52 países e aponta a urgente necessidade de combater 
o desmatamento, recuperar as florestas, mudar práti-
cas agrícolas e integrar a sociedade para a redução das 
emissões dos Gases de Efeito Estufa (GEE).

Os custos de uma exploração irresponsável da Ter-
ra pelo homem certamente serão cobrados. Os eventos 
climáticos decorrentes do aquecimento global revelam 
que a Terra começa a reagir. Estaremos próximos da 
vingança de Gaia relatada por Lovelock? Como o mesmo 
advertiu, “precisamos tomar uma ação drástica agora para 
salvaguardar o futuro da vida humana. Gaia, a Terra viva 
e autorreguladora, se defenderá como sempre. É muita 
pretensão nossa achar que não”.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Edital nº 010/2021. Datas: 08 e 29 de setembro de 2021, 
às 13 horas. Local: Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro Oficial: 
Alexandre Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos con-
servados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais, 
sucatas inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. A Prefeitura Muni-
cipal de Barra do Piraí, RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão de 
veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, 
não reclamados por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se en-
contram no Pátio terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios 
e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, 
situado à Rua Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, 
em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

LASERMA EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ/MF: 30.742.563/0001-16 - NIRE: 33.2.07064579

Ata Sumária de Reunião de Sócios realizada em 10/08/2021
1. Data, Hora e Local: Às 8:00 horas do dia 10 de agosto do ano de 2021, 
na sede social situada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, à Av. Jornalista 
Ricardo Marinho, nº 300, apto. 601, Barra da Tijuca, CEP 22.631-350. 2. 
Convocação e Presença: Dispensada, na forma do §2º do Art. 1.072 do 
Código Civil Brasileiro, em razão da presença de sócios representando 
a totalidade do capital social. 3. Mesa: Presidente: Sr. Bernard Fontes 
Tamler. Secretária: Sra. Carla Helena Tamler de Faria. 4. Ordem do dia: 
Deliberar sobre a redução do capital social por ser excessivo em relação 
ao objeto da sociedade. 5. Deliberações: Os sócios presentes aprovaram, 
sem ressalvas, a redução do capital social, na forma do Art. 1.802, III do 
CC/02, no valor de R$500.000,00, passando dos atuais R$818.637,00 para 
R$318.637,00. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o presiden-
te deu por encerrada a Reunião, fazendo-se antes lavrar a presente ata 
a qual, lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. 
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2021. Mesa: Bernard Fontes Tamler - 
Presidente; Carla Helena Tamler de Faria - Secretária. Sócios: Bernard 
Fontes Tamler; Ana Atalia Tamler Gurman; Carla Helena Tamler de 
Faria; Dalia Rosa Tamler Nouailhetas; Julia Leah Fontes Tamler.

CAFÉ E BAR ONDINA LTDA.
CNPJ 33.174.699/0001-65

Convocação. Ficam convidados os Senhores Sócios Quotistas do Café 
e Bar Ondina Ltda., sociedade limitada brasileira, inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ) sob o nº 
CNPJ 33.174.699/0001-65, para reunião extraordinária de sócios, a ser 
realizada nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, naRua 
Condessa Paulo de Frontin, nº 57, Loja B, Rio Cumprido, CEP 20.261-
196, no dia 31 de agosto de 2021, em primeira convocação, às 10:00 
horas, com a presença de, no mínimo, sócios representativos de 3/4 (três 
quartos) do capital social ou, não atendido esse quórum, às 11:00 horas do 
mesmo dia, com a presença de qualquer número de sócios, com a seguinte 
agenda e ordem do dia: “discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem 
do dia: (i)discussão sobre as medidas para que a Sociedade deixe de ser 
classificada como inativa pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
(JUCERJA); (ii) alteração da Cláusula G do contrato social da Sociedade, 
de forma a definir mais detalhadamente as obrigações, responsabilidades, 
atribuições e alçadas de cada um dos dois administradores; (iii) destituição 
do sócio administrador Marcos Antonio Trindade Rodrigues da Silva da 
condição de administrador da Sociedade; e (iv) todos os demais eventuais 
outros temas de interesse social provocados pelos sócios durante o 
conclave que possam ser deliberados, nos termos da lei. Serão admitidos 
à reunião os sócios da Sociedade (munidos de documento de identidade 
com foto), seus procuradores e advogados, desde que com instrumento 
de procuração que atenda os requisitos legais. RJ, 20 de agosto de 2021. 
Auricelio de Oliveira Neris - CPF 018.395.527-78 - Sócio Administrador

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/ME nº 11.536.561/0001-26 / NIRE nº 33.300.292.454

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: 
Aos 18/01/2021, às 14h:00, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Com-
panhia”), localizada na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, 
CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalida-
des para convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros 
em exercício do Conselho de Administração, via conferência telefônica, nos 
termos do § 1º do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. Em razão do 
quórum verificado, o Presidente deu por instalada a Reunião do Conselho 
de Administração. 3. Mesa: Presidente: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; 
Secretário: Bruno de Abreu Freire. 4. Ordem do Dia: Apreciar e delibe-
rar sobre: (i) lavratura da ata na forma de sumário; (ii) a consignação da 
renúncia do Sr. Ricardo Villela Abreu dos Santos ao cargo de Diretor Fi-
nanceiro da Companhia; (iii) a autorização para que sejam tomadas todas 
as medidas necessárias para requerimento à Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP da aprovação prévia do Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto 
para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; (iv) a redistribuição das 
responsabilidades dos Diretores junto à SUSEP; e (v) a autorização à Dire-
toria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementa-
ção das deliberações acima, se aprovadas na reunião. 5. Deliberações: Os 
membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, 
deliberaram: (I) A lavratura da ata em forma de sumário. Os membros do 
Conselho de Administração aprovam a lavratura da presente ata em forma 
de sumário, conforme § 1º do artigo 130 da Lei 6.404, de 15/12/1976, con-
forme alterada (“Lei das S.A.’s”). (II) Renúncia do Sr. Ricardo Villela Abreu 
dos Santos ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia. Os membros 
do Conselho de Administração tomaram ciência da renúncia do Sr. Ricardo 
Villela Abreu dos Santos, brasileiro, casado, atuário, CI/RG nº 12.564.364-3 
(DETRAN/RJ) e CPF/ME nº 101.953.577-60, com endereço comercial na Av. 
Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, ao cargo 
de Diretor Financeiro da Companhia, conforme carta de renúncia entregue à 
Companhia em 15/01/2021, a qual fica arquivada na sede da Companhia. 
(III) Autorização para que sejam tomadas todas as medidas necessárias 
para requerimento à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
da aprovação prévia do Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto para o cargo 
de Diretor Financeiro da Companhia. Os membros do Conselho de Admi-
nistração autorizam que sejam tomadas todas as medidas necessárias para 
requerimento à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP da apro-
vação prévia do Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto, brasileiro, casado, enge-
nheiro civil, CI/RG nº 046943-D (CREA/RJ) e CPF/ME nº 433.574.747-00, 
com endereço comercial na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, 
RJ/RJ, CEP 22.431-002, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, 
na forma da Resolução nº 330/2015 do Conselho Nacional de Seguros Priva-
dos - CNSP. Os membros do Conselho de Administração concordam que, se 
houver a aprovação, na forma da Resolução nº 330/2015 do Conselho Na-
cional de Seguros Privados - CNSP, elegerão o Sr. Arthur Farme d’Amoed 
Neto para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia. O Sr. Arthur Far-
me d’Amoed Neto, se aprovado previamente pela SUSEP e quando eleito, 
será responsável pelo administrativo-financeiro e pelo acompanhamento, 
supervisão e cumprimento das normas de procedimentos de contabilidade 
e de auditoria independente da Companhia, conforme disposto na Resolu-
ção do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP n° 321/2015. Os 
membros do Conselho de Administração autorizaram o Diretor Presidente da 
Companhia a, observados os dispositivos do Estatuto Social da Companhia, 
as políticas de alçadas e a regulamentação aplicáveis, exercer as funções 
atribuíveis ao Diretor Financeiro de forma interina e até a efetiva eleição do 
novo Diretor Financeiro da Companhia. (IV) Redistribuição das responsa-
bilidades dos Diretores junto à SUSEP. Em razão da deliberação acima, 
os membros do Conselho de Administração aprovaram a redistribuição das 
responsabilidades dos Diretores junto à SUSEP, conforme segue: • Bruno de 
Abreu Freire, brasileiro, divorciado, economista, CI nº 08.740.903-3, IFP/RJ, 
CPF/MF nº 081.292.507-64, com endereço profissional na Av. Bartolomeu 
Mitre 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002, Diretor Presidente: 
(a) Diretor responsável pelas relações com a SUSEP, (b) Diretor respon-
sável técnico, conforme Circular SUSEP nº 234/2003 e Resolução CNSP 
nº 321/2015, (c) Diretor responsável administrativo-financeiro e (d) Diretor 
responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas 
de procedimentos de contabilidade e de auditoria independente, conforme 
disposto na Resolução CNSP nº 321/2015. • Rodolfo Arashiro Rodriguez, 
brasileiro, divorciado, gestor de riscos, CI nº 319710372, IFP/RJ, CPF/MF 
nº 301.538.448-17, com endereço profissional na Av. Bartolomeu Mitre 336, 
Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002, Diretor sem designação especí-
fica da Companhia: (a) Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na 
Lei nº 9.613/1998, previsto nas Circulares SUSEP nº 234/2003 e nº 445/2012 
e legislação complementar, (b) Diretor responsável pelos controles internos 
da Companhia, conforme Circular SUSEP nº 249/2004, e (c) Diretor respon-
sável pelos controles internos específicos para prevenção de fraudes, con-
forme Circular SUSEP nº 344/2007. • Paulo Toshio Hayakawa, brasileiro, 
casado, engenheiro, CI nº 8.858.812-9 (SSP/SP), CPF/MF nº 058.445.628-
01, com endereço profissional na Av. Bartolomeu Mitre 336, Sala 401, Leblon, 
RJ/RJ, CEP: 22.431-002, Diretor sem designação específica da Companhia. 
(V) Autorização à Diretoria relativa às deliberações tomadas na presente 
Reunião do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de 
Administração concedem autorização para que a Diretoria da Companhia 
pratique todos os atos, registros e publicações necessários à implementação 
das deliberações tomadas acima. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação 
e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata 
lavrada, lida, conferida e assinada por todos os presentes. Mesa: Presiden-
te:Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Secretário: Bruno de Abreu Freire; Mem-
bros do Conselho de Administração Presentes: Bruno Augusto Sacchi 
Zaremba; Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho; e Rodolfo Riechert. Certifico 
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro/
RJ, 18/01/2021. Mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Bruno 
de Abreu Freire - Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4008121 em 
01/02/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Rio: 87% do comércio vê 
melhora no próximo trimestre

eSocial apresenta novo 
layout mais acessível  
e simplificado

A confiança dos em-
presários do comér-
cio de bens, servi-

ços e turismo do estado do 
Rio quanto a melhora em 
seus negócios no próximo 
trimestre aumentou e se 
consolidou em agosto. É o 
que constata a pesquisa da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Fecomércio-RJ) com co-
merciantes do setor, realizada 
entre 2 e 7 de agosto, com a 
participação de 261 empresá-
rios. O aumento no número 
de fluminenses vacinados, 
com a primeira, segunda do-
se ou dose única continua 
se refletindo nos negócios e 
na percepção da melhora da 
economia no estado.

Em relação às expecta-
tivas dos empresários para 
os próximos três meses, em 
agosto, 87% afirmam que 
esperam que a situação de 
seus negócios melhore ou 
melhore muito – este índi-
ce em julho (86%) e junho 
(76,7%), ou seja nove em 
cada dez comerciantes es-
tão confiantes na evolução 
de seu estabelecimento. 
Neste novo levantamen-
to, 8,8% dos entrevistados 
afirmam que a situação de-
ve continuar igual. Outros 
4,2% creem numa piora ou 
piora acentuada na situação 

de suas empresas, no mês 
passado eram 5,8% e junho 
(8,9%) e maio (11,5%).

Questionados sobre os 
principais fatores que atual-
mente limitam o seu negó-
cio, 43,9% dos empresários 
afirmaram ser a demanda 
insuficiente, contra 45,6% 
em julho. Outros 51,3% 
apontaram restrições finan-
ceiras, no mês anterior eram 
47%. Para 12,3% a falta de 
espaço e/ou equipamentos 
é o maior impeditivo, con-
tra 13,5% na última son-
dagem. A falta de mão de 
obra é apontada por 6,6%, 
no mês passado eram 9,3%.

A pesquisa aponta, ainda, 
que para 23% dos entrevis-
tados a situação de seus ne-
gócios melhorou ou melho-
rou muito nos últimos três 
meses, percentual menor 
do que o apurado em julho 
(24,9%), porém ainda maior 
que os resultados de junho 
(20,5%) e maio (11,7%). 
Para 44,1% dos empresá-
rios, houve piora ou muita 
piora, no mês anterior eram 
46,3% e no acumulado até 
junho (57,1%) – observa-
mos uma redução de 13 
pontos percentuais, em 
maio eram 71,1%. Outros 
33% acreditam que a situa-
ção do seu empreendimen-
to permaneceu igual, em 
julho foram 28,8%.

O número de empresá-
rios que afirmam que di-
minuiu ou diminuiu muito 
a demanda pelos serviços e 
bens de suas empresas nos 
últimos três meses sofreu 
nova redução em agosto, 
atingindo para 46%. Em 
julho eram 48,7% e junho 
60,9%, uma queda acumu-
lada de 14,9 pontos percen-
tuais. Nessa consulta, 32,6% 
dos entrevistados acreditam 
que a demanda se manteve 
igual. Em julho, esse per-
centual era de 30,7%. Para 
21,5%, houve um aumento 
ou grande aumento, no mês 
anterior eram 20,6%.

Sobre as expectativas 
para as demandas no pró-
ximo trimestre, 69,7% dos 
empresários esperam que 
haja algum tipo de aumen-
to – quarto aumento conse-
cutivo -, anteriormente esse 
percentual era de 62,3%. 
Por outro lado, 23,4% que 
acreditam numa estabili-
zação, índice menor que o 
registrado em julho e junho 
(28%). Para 6,9%, haverá 
diminuição ou diminuição 
acentuada na busca por 
produtos e serviços de suas 
empresas, na pesquisa ante-
rior eram 9,7%.

Em relação ao quadro de 
colaboradores nos últimos 
três meses, 22,2% afirmam 
que o quadro diminuiu bas-

tante, frente aos 19,8% do 
mês de julho. Outros 24,9% 
dos entrevistados informa-
ram que diminuíram de al-
guma forma o quadro de 
funcionários, no levanta-
mento anterior eram 26,5%. 
Para 48,3% o número de 
empregados foi estabiliza-
do, frente aos 49,8% em ju-
lho. Apenas 4,6% disseram 
que houve algum tipo de 
aumento das contratações, 
contra os 3,9% apurados no 
mês anterior.

No estudo deste mês, 
55,6% afirmam que esperam 
manter o número de cola-
boradores pelos próximos 
três meses, em julho eram 
59,1%. O percentual de em-
presários que devem demi-
tir aumentou de 14% para 
19,2%. Outros 25,3% de en-
trevistados devem aumentar 
seu quadro de funcionários 
nos próximos meses. Em ju-
lho eram 26,8%, redução de 
1,5 pontos percentuais.

De acordo com os co-
merciantes, os preços dos 
fornecedores subiram em 
relação ao mês anterior: 
88,9% perceberam alguma 
elevação desses custos – em 
julho eram 85,9%, segui-
dos por 6,5% que acham 
que houve estabilização (ju-
lho/9,7%) e, para apenas 
4,6%, o preço foi reduzido 
(julho/4,2%). 

Nesta nova versão 
do eSocial, o siste-
ma foi programa-

do para simplificar o envio 
de informações pelos em-
pregadores, com drástica 
redução da quantidade de 
informações que devem ser 
enviadas, flexibilização em 
regras de validação e apro-
veitamento de informações 
constantes em outras bases 
de dados. Assim, não são 
mais exigidas informações 
que já constam em outros 
sistemas administrados pela 
Receita Federal.

O eSocial foi implanta-
do junto aos empregado-
res de forma escalonada 
em cinco grupos de con-
tribuintes, iniciando pelos 
empregadores domésticos 
em 2015, seguido pelas 
maiores empresas do pa-
ís em 2018 até chegar às 
pequenas empresas e de-
mais pessoas físicas em 
2019. Por último, estão os 
órgãos da administração 
pública direta que inicia-
ram a transmissão de suas 
primeiras informações em 
julho de 2021.

Para facilitar ainda mais 
a implementação, a adesão 
de cada grupo de contri-
buintes aconteceu em qua-

tro fases, de acordo com a 
natureza das informações a 
serem enviadas. A primeira 
fase consiste nos eventos de 
tabelas e os cadastros dos 
empregadores. Os eventos 
não periódicos fazem par-
te da segunda fase. Nela as 
empresas são obrigadas a 
enviar informações relati-
vas aos trabalhadores e seus 
vínculos, e eventos como 
admissão, afastamento e 
desligamento. Na terceira 
fase torna-se obrigatório 
o envio de folhas de pa-
gamento, que viabiliza a 
substituição da GFIP e, fu-
turamente, da DIRF. E, na 
última fase, as informações 
relativas à segurança e saúde 
no trabalho.

Os usuários do eSocial 
têm à disposição modernas 
soluções para envio de in-
formações relativas ao eSo-
cial, com integração direta 
entre seus computadores 
e o ambiente nacional do 
eSocial. Também têm aces-
so aos portais web das em-
presas e do cidadão, uso de 
aplicativo mobile e chatbot, 
além de serviço de downlo-
ad para possibilitar que as 
empresas e os empregado-
res recuperem as informa-
ções enviadas. 

D’DA ELIETE CABELEIREIROS LTDA.-ME
CNPJ- 00.148.886/0001-15

COMUNICADO DE PERDA DO LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS. 
D’DA ELIETE CABELEIREIROS LTDA.-ME, CNPJ- 00.148.886/0001-15, 
RJ, com endereço a Rua Marquês de São Vicente, 52 - loja 305, Gávea-RJ, 
vem comunicar a Perda do Livro de Registro de Empregados. 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2021.
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SIT MACAÉ TRANSPORTES S/A    CNPJ nº 11.889.780/0001-99

Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias e exigência legal, esta Diretoria tem a satisfação de apresentar aos Senhores, as 
Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios de 2020 e 2019. Macaé/RJ, 23 de agosto de 2021. A Diretoria.

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

Diretoria: Carlos Eduardo Gomes Rocha - Diretor Executivo; Andre Luiz Ribeiro Constantino - Contador - CRC RJ nº RJ-091126/O-1

Ativo 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 658 290
Contas a receber
. Clientes 154 563
. Prefeitura de Macaé 16.998 12.474
. Partes relacionadas 492 472

17.644 13.509
Estoques 893 1.110
Impostos a recuperar 10.910 10.859
Demais ativos circulantes 476 730
Total do Circulante 30.581 26.498
Não circulante
. Contas a Receber - Partes relacionadas 154 73
. Depósitos judiciais 2.075 1.951
. Créditos de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 6.334 680
. Investimento 5 5
. Imobilizado 47.169 20.310
. Direito de Uso 335 108
. Intangível 11 16
Total do Não Circulante 56.083 23.143
Total do Ativo 86.664 49.641

Passivo e Patrimônio Líquido 2020 2019
Circulante
Fornecedores
. Fornecedores nacionais 12.275 4.072
. Partes relacionadas 9.388 5.470

21.663 9.542
Empréstimos e financiamentos 12.243 4.875
Arrendamento financeiro – Partes relacionadas 3.950 100
Salários, Encargos e Obrigações Sociais 4.580 7.937
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 7.730 7.550
Dividendos e lucros a pagar 17 19
Adiantamentos recebidos de clientes 4.662 52
Outros passivos 915 1.306
Total do Circulante 55.760 31.381
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos - 789
Arrendamento financeiro – Partes relacionadas - 11
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 2.334 1.637
Provisões de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 15.592 6.261
Provisão para contingências 2.572 1.999
Total do Não Circulante 20.498 10.697
Patrimônio Líquido
Capital 3.000 3.000
Reservas de lucros 7.406 4.563
Total do Patrimônio Líquido 10.406 7.563
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 86.664 49.641

Demonstrações dos Resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 (Valores Expressos em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 
2020 2019

Receita Operacional Líquida 41.817 94.795
Custo dos serviços prestados (22.953) (91.865)
Lucro Bruto 18.864 2.930
Despesas operacionais
Despesas administrativas (4.968) (7.679)
Outras despesas operacionais (1.695) (1.030)
Total despesas operacionais (6.663) (8.709)
Lucro (Despesa) Operacional, exceto resultado 
financeiro 12.201 (5.779)
Resultado financeiro, líquido (1.631) (1.523)
Lucro (Prejuízo) antes dos impostos 10.570 (7.302)
Provisões de IRPJ e CSLL diferidos (3.677) 1.425
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 6.893 (5.877)
Lucro (Prejuízo) por ações – (Em reais) 2,30 (1,96)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes - Exercícios findos em 
 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 6.893 (5.877)
Outros resultados abrangentes - -
Total dos resultados abrangentes do exercício 6.893 (5.877)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 
 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Reserva 
 de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Capital 
Social

Re-
serva 
Legal

Reten-
ção de 
lucros

Lucros 
acumu-

lados Total
(Reapresentado) 3.000 600 15.240 - 18.840
Prejuízo líquido do exercício - - - (5.877) (5.877)
Dividendos declarados - - (5.400) - (5.400)
Absorção da reserva de lucros - (600) (5.277) 5.877 -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 3.000 - 4.563 - 7.563
Lucro líquido do exercício - - - 6.893 6.893
Reserva Legal - 345 - (345) -
Dividendos declarados - - (4.050) - (4.050)
Constituição de reserva de lucros - - 6.548 (6.548) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 3.000 345 7.061 - 10.406

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 6.893 (5.877)
Depreciação/Amortização 2.378 4.048
Amortização IFRS 16 3.666 3.287
Juros Arrendamento IFRS 16 51 50
Constituição de provisão 700 546
Encargos s/empréstimos, financiamentos e outros 66 144
Provisão Diferidos 3.677 (1.425)
Lucro líquido do exercício ajustado 17.431 773
(Aumento) redução dos ativos:
Clientes e operações a receber (4.115) 18.346
Adiantamentos 325 25
Despesas antecipadas (71) (68)
Estoques 90 202
Impostos a recuperar (51) (40)
Outros créditos (123) (557)
Partes relacionadas (102) (29)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores 8.203 1.373
Salários, Encargos e Obrigações sociais (3.357) 1.178
Obrigações fiscais 180 268
Outros passivos 8.766 (4.407)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 27.176 17.064
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (29.850) (83)
Recebimento da alienação de imobilizado 618 4
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (29.232) (79)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Amortização de arrendamento (105) (3.337)
Variação liquida em financiamentos 6.579 (9.174)
Dividendos pagos (4.050) (5.400)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 2.424 (17.911)
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa 368 (926)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 290 1.216
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 658 290
Aumento (Redução) líquida de caixa e equivalente de caixa 368 (926)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Cooperativa de Catadores de Santa Teresa CoopSanta

CNPJ 08.620.412/0001-36 - NIRE 33.4000478.
O Presidente da CoopSanta, sr. Flávio Minervino da Silva, com sede rua
Gomes Lopes nº 12 fundos - Santa Teresa - Rio de Janeiro/RJ, convo-
ca todos os cooperados em conformidade a participarem da Assembleia
Geral Extraordinária para Eleição da Nova Diretoria que ocorrerá no dia
08/12/2020 às 12h, na sede, com a seguinte pauta: - Eleição da Nova
Diretoria; - Novo endereço; - Acréscimo de atividade e - Novo mandato.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2020.
Flávio Minervino da Silva - Presidente

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

Companhia de Capital Aberto
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da  

Bemobi Mobile Tech S.A. a ser realizada em 22 de setembro de 2021  
de forma exclusivamente digital

Ficam os Senhores acionistas da Bemobi Mobile Tech S.A. ("Companhia") 
convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser rea-
lizada no dia 22 de setembro de 2021, às 15:00 horas (“AGE”), de forma ex-
clusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I, e artigo 21-C, §§2º 
e 3º, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 
481”), através da plataforma eletrônica Zoom Meetings (“Plataforma Eletrôni-
ca”), com link de acesso a ser encaminhado aos acionistas habilitados previa-
mente à realização da assembleia, sobre a seguinte ordem do dia: (i) ratificar 
a contratação da empresa Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., 
realizada previamente pela administração da Companhia, para elaboração do 
Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro (“Laudo 256”) da Multidisplay Co-
mércio e Serviços Tecnológicos S.A. (“Multidisplay”), incluindo sua única sub-
sidiária, a M4 Produtos e Serviços S.A. (“M4Produtos” e, conjuntamente com a 
Multidisplay, “M4U”); (ii) aprovar os termos do Laudo 256; (iii) aprovar a aquisi-
ção da totalidade das ações de emissão da Multidisplay; (iv) autorizar a prática 
de todos os atos necessários à implementação da deliberação constante dos 
itens acima. Informações Gerais: Em atendimento ao disposto na lei 6.404/76 
(Lei das sociedades anônimas ou “LSA”) e na Instrução CVM nº 481/2009 
(“ICVM481/2009”), informamos que estão à disposição dos acionistas, na sede 
social da Companhia e nas páginas na Internet da Companhia (http://ri.bemobi.
com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.
cvm.gov.br), os seguintes documentos e informações: (i) Laudo de Avaliação 
da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A., elaborado pela Wu-
laia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., na forma do artigo 256, §1º, da 
LSA; e (ii) os anexos 19 e 21 da ICVM 481/2009. Este edital de convocação, a 
proposta da administração, bem como os documentos e as informações perti-
nentes aos assuntos incluídos na ordem do dia antes mencionada, em especial 
(i) Laudo de Avaliação da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A., 
elaborado pela Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., na forma do 
artigo 256, §1º, da LS/A; e (ii) os anexos 19 e 21 da ICVM 481/2009, e os de-
mais previstos nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 
480 e nº 481, encontram-se disponíveis na sede da Companhia e, também, nas 
páginas da Companhia (ri.bemobi.com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da CVM 
(www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores. Considerando a pande-
mia da COVID-19 no Brasil, sobretudo em razão das restrições existentes à 
circulação e reunião de pessoas, a Assembleia será realizada de modo exclu-
sivamente digital, razão pela qual a participação do Acionista somente poderá 
ser via Plataforma Eletrônica, pessoalmente ou por procurador devidamente 
constituído nos termos do artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM 481, caso 
em que o Acionista poderá: (i) simplesmente participar da Assembleia, sem 
necessariamente votar; ou (ii) participar e votar nas Assembleias Gerais. Parti-
cipação dos Acionistas via Plataforma Eletrônica: Somente poderão partici-
par e votar na AGE via Plataforma Eletrônica aqueles que sejam identificados 
como acionistas em extrato expedido pela instituição financeira depositária das 
ações escriturais ou pela instituição responsável pela custódia, conforme o 
caso, pessoalmente ou por seus representantes legais ou procuradores. O link 
de acesso à AGE será disponibilizado pela Companhia àqueles acionistas que 
se habilitarem para participar, por meio do envio, dos documentos abaixo indi-
cados para o endereço eletrônico assembleia@bemobi.com.br (com solicitação 
de confirmação de recebimento), em até 2 (dois) dias antes da data de realiza-
ção da AGE, ou seja até 20 de setembro 2021. (a) no caso de pessoa física: 
documento de identidade com foto (Carteira de Identidade Registro Geral - RG, 
a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, passaporte, carteiras de identidade 
expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos 
órgãos da Administração Pública); (b) no caso de pessoa jurídica ou fundo de 
investimento: o representante do acionista deverá apresentar: (i) documento de 
identidade do representante com foto (Carteira de Identidade Registro Geral 
- RG, a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, passaporte, carteiras de identi-
dade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas 
pelos órgãos da Administração Pública); (ii) atos societários e/ou documentos 
pertinentes que comprovem os poderes dos signatários; (iii) o instrumento do 
mandato com o reconhecimento de firma do outorgante; e (iv) comprovante ex-
pedido pela instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das 
ações da Companhia com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data 
da realização da AGE e, relativamente aos acionistas participantes da custódia 
fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação 
acionária, emitido pelo órgão competente. Em princípio, todos os documentos 
dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas 
dos signatários por Tabelião ou Notário Público, devem ser apostilados ou, 
caso o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção de 
Haia (Convenção da Apostila), devem ser legalizados em Consulado Brasileiro, 
traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial e registra-
dos no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação então em 
vigor. As informações completas para a participação digital estão disponíveis 
no Manual de Participação da AGE, disponível para consulta na sede da Com-
panhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (http://ri.bemobi.com.br), da 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da CVM (http://www.
cvm.gov.br – Sistema Empresas.NET). Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2021. 
Lars Boilesen - Presidente do Conselho de Administração da BEMOBI 
MOBILE TECH S.A..

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA

COOPETBAN
CNPJ 19.388.566/0001-60 / NIRE 33400052854

 O Diretor Presidente da Cooperativa COOPETBAN, no uso de suas atribui-
ções estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para partici-
parem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizadas em nossa
sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede
devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no dia
11  de Setembro de   2021, em primeira convocação às 09h00min
com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados As-
sociados, em segunda às 10h00min com  metade mais 01 (um)do número
total de Cooperados Associados e em terceira e última às 11h00min Con-
vocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados
para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral
Extraordinária: 1. Entrada de Novos Cooperados; 2. Eleição para o
Novo Mandato da Diretoria. São Gonçalo/RJ, 23 de agosto de 2021.

DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CARLOS LOPES DE SOUZA

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de Agosto de 
2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 12 de agosto de 2021, às 8:00 horas, na 
sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 
a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP: 22.760-401. 2. Convocação: Convocação 
dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros do conselho 
de administração da Companhia, conforme o artigo 13, parágrafo 6º do estatuto 
social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Pedro Henrique Chermont de Miranda; 
Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira. 4. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a análise 
e discussão das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período 
encerrado em 30 de junho de 2021; (ii) Aprovação dos investimentos (CAPEX); e  
(iii) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria. 
5. Deliberações: 5.1. Após exame e discussão do item constante da ordem do dia, 
os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, 
resolveram aprovar as Informações Trimestrais da Companhia (ITR), referentes ao 
período encerrado em 30 de junho de 2021 e o relatório de revisão especial emitido 
pelos auditores independentes. 5.2. Os membros do Conselho de Administração, por 
unanimidade e sem ressalvas, resolveram aprovar os investimentos (CAPEX) para 
a Companhia, conforme previsto no Artigo 14, (iii), do Estatuto Social da Companhia. 
5.3. Por fim, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento 
das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria, na reunião realizada em 09 
de julho de 2021, conforme relatado pela Sra. Luciana Doria Wilson, coordenadora 
do Comitê de Auditoria. 6. Encerramento: Nada a mais a ser tratado, foi encerrada 
a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos 
os presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, nos termos do 
§1º do artigo 130 da LSA. Mesa: Pedro Hermes da Fonseca Rudge – Presidente, 
Bruno de Mello Pereira – Secretário. Membros do Conselho de Administração 
presentes: Pedro Henrique Chermont de Miranda, Bruno de Mello Pereira, Roberto 
Carmelo de Oliveira, Eduardo Khair Chalita e Pedro Hermes da Fonseca Rudge. 
Membro do Comitê de Auditoria presente: Luciana Doria Wilson. [Certificamos 
que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.] Rio de Janeiro, 
12 de agosto de 2021. Bruno de Mello Pereira - Secretário. Jucerja nº 4382147, em 
19/08/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ACEP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
CNPJ/MF nº 10.741.227/0001-41

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS: Acep Administração e Participações Ltda 
com sede situada à Rua Sete de Setembro 98, centro, Rio de Janeiro, RJ, 
vem informar o extravio dos seguintes livros: 1) Diário Geral, número 1 com 15 
folhas com Registro na Jucerja 80250, em 18/01/2012, Diário Geral número 2 
com 16 folhas com Registro na Jucerja 85094, em 07/03/2012 e Diário Geral 
número 3 com 17 folhas, com Registro na Jucerja 111890, em 23/08/2012.

ZI PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME nº 03.772.677/0001-36 - NIRE 33.300.265.066

Ata das AGOE em 26/05/21. 1. Data, Hora e Local: Em 26/05/21, às 10h, 
na sede social, na Rua Lauro Muller, 116/2202, Botafogo/RJ. 2. Presença 
e Convocação: Convocação dispensada, em face da presença da totalida-
de dos acionistas, nos termos do Art. 124, §4º da Lei. 6.404/76, conforme 
lista de Presença de Acionistas (Doc.01). Presentes, ainda, os Diretores 
da Cia. abaixo designados; e Mário Vieira Lopes, representante da BKR 
– Lopes Machado Auditores, auditor independente da Cia. 3. Mesa: João 
Pedro Backheuser, Presidente; Genilson Silva Melo, Secretário. 4. Delibe-
rações e Ordem do Dia: Por unanimidade, observados os impedimentos 
legais, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Em AGO: 4.1.1. 
Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores e as DFs. referen-
tes ao exercício social encerrado em 31/12/20, publicadas no DOERJ e no 
Jornal Monitor Mercantil em 30/04/21 (Doc.02). 4.1.2. Aprovar a seguinte 
destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/20, no montante 
de R$ 120.727.063,25: 5%, equivalente a R$ 6.036.353,16, para a reserva 
legal e R$ 36.000.000,00 como dividendos, já integralmente pagos durante 
o exercício social de 2020. O saldo do lucro líquido, no montante de R$ 
78.690.710,09, será destinado à reserva para investimento para financiar a 
expansão das atividades da Cia. 4.1.3. Aprovar a remuneração global anual 
dos administradores da Cia. em até R$ 30.000,00, cuja distribuição interna 
será realizada pela Diretoria, em atenção aos critérios fixados no caput do 
Art. 152 da Lei 6.404/76. 4.2. Em AGE: 4.2.1. Alterar o Art. 8º, §4º do Esta-
tuto Social, para o fim de ajustar a lista de matérias sujeitas à deliberação 
prévia dos acionistas, reunidos ou não em assembleia, passando o referido 
Art. 8º, §4º a vigorar com a redação constante da consolidação do Estatuto 
Social adiante aprovada. 4.2.2. Autorizar, para todos os fins e efeitos legais, 
a Diretoria da Cia. a tomar todas as medidas e assinar todo e qualquer 
documento necessário à implementação da deliberação aprovada acima. 
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, 
lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. 6. Assinatu-
ras: Presidente: João Pedro Backheuser; Secretário: Genilson Silva Melo. 
Acionistas: João Pedro Backheuser, Anna Maria Lessa Backheuser, Ricardo 
Pernambuco Backheuser Junior e Eduardo Backheuser. Diretores Presen-
tes: João Pedro Backheuser; Genilson Silva Melo e Sílvia Cortes de Lacerda 
Ribeiro. Mário Vieira Lopes, representante da BKR – Lopes Machado Audi-
tores, auditor independente da Cia. RJ, 26/05/21. João Pedro Backheuser 
- Presidente, Genilson Silva Melo - Secretário. Jucerja em 02/07/2021 sob o 
nº 4096528. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Gasolina está cara! Segue acima de R$ 6

O último Índice de 
Preços Ticket Log 
(IPTL) revela que 

o preço médio da gasolina 
se manteve acima de R$ 6, 
na primeira quinzena de 
agosto, após novo aumento 
de 1,03%, em relação ao fe-
chamento de julho. O valor 
médio pago por litro no pa-
ís foi de R$ 6,068. No caso 
do etanol, os postos comer-
cializaram o combustível à 
média de R$ 5,115, alta de 
1,45%.

“Todas as regiões bra-
sileiras apresentaram au-

mentos tanto no preço da 
gasolina quanto do etanol. 
As taxas de alta registradas 
no Sul e no Centro-Oeste 
foram acima de 1% para 
ambos os combustíveis”, 
destaca Douglas Pina, He-
ad de Mercado Urbano da 
Edenred Brasil.

A gasolina mais cara foi 
comercializada na Região 
Centro-Oeste, à média de 
R$ 6,201, após o aumento 
mais significativo do terri-
tório nacional, de 1,99%, 
em relação ao fechamento 
de julho. No Sul, o pre-

ço médio do combustível 
avançou 1,56%, mas o va-
lor por litro foi o menor do 
País nessa primeira quin-
zena do mês, a R$ 5,866. 
Já o etanol mais caro foi 
encontrado no Nordeste, a 
R$ 5,371, onde a maior al-
ta foi registrada, de 1,94%. 
No Centro-Oeste, mesmo 
com o aumento de 1,63%, 
o litro mais barato foi co-
mercializado, à média de 
R$ 4,731.

No recorte por estados, 
o Rio de Janeiro apresen-
tou a gasolina mais cara do 

País, a R$ 6,458. Desde o 
início do ano, é a primei-
ra vez que o IPTL registra 
o combustível com valor 
médio mais alto fora do 
Acre. O estado com o pre-
ço médio mais baixo foi 
o Amapá, onde os postos 
comercializaram a gasoli-
na a R$ 5,490.

O maior aumento do 
preço médio da gasolina foi 
registrado no Distrito Fe-
deral, de 4,04% em relação 
ao fechamento de julho. No 
Rio Grande do Norte, hou-
ve recuo de 1,46%.

O etanol apresentou o 
valor médio por litro mais 
alto no Rio Grande do Sul, 
a R$ 5,870. O combustível 
mais barato, por sua vez, 
foi comercializado em São 
Paulo, a R$ 4,205. No Acre, 
os postos registraram o re-
cuo mais significativo do 
País, de 1,12%. O maior 
aumento foi encontrado no 
Piauí, de 4%.

O IPTL é um índice de 
preços de combustíveis 
levantado com base nos 
abastecimentos realizados 
nos 21 mil postos creden-

ciados da Ticket Log, que 
tem grande confiabilidade, 
por causa da quantidade 
de veículos administrados 
pela marca: 1 milhão ao 
todo, com uma média de 
oito transações por segun-
do. A Ticket Log, marca de 
gestão de frotas e soluções 
de mobilidade da Edenred 
Brasil, conta com mais de 
30 anos de experiência e se 
adapta às necessidades dos 
clientes, oferecendo solu-
ções modernas e inovado-
ras, a fim de simplificar os 
processos diários.
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Três perguntas: Rei do Mate, desafios e perspectivas
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Antonio Carlos 
Nasraui, CEO do 

Rei do Mate, sobre os desa-
fios e as perspectivas da re-
de fundada em 1978. O Rei 
do Mate fechou 2020 com 
um faturamento de R$ 180 
milhões. Para 2021, a previ-
são é de um faturamento de 
R$ 250 milhões.

Como o Rei do Mate 
enfrentou a pandemia?

O enfrentamento da 
pandemia não foi fácil para 
ninguém. No começo, nós 
ficamos assustados. Hoje 
podemos falar que temos 
uma certa experiência. Tive-
mos uma crise econômica e 
política, mais que de saúde. 
Nunca havíamos enfrenta-
do nada parecido.

Em março de 2020, todo 
mundo estava perdido pois 
não se sabia quanto tem-
po a pandemia ia demorar. 
Como as coisas ficariam 
depois de um ou dois me-
ses. Hoje nós já sabemos 
lidar melhor com isso. No 
início da pandemia, nós fi-
camos muito próximos aos 
franqueados. Fizemos lives 
e reuniões com aqueles que 
tinham duas ou mais lojas. 
O objetivo era saber a situ-
ação, a capacidade financei-
ra dos franqueados e como 
eles estavam imaginando o 
futuro. O que podíamos fa-
zer naquele momento era 
estar perto de todo mundo, 
passando segurança e mos-
trando que juntos somos 
mais fortes.

Em paralelo, passamos a 
negociar com os fornece-
dores. Empresas que alu-
gam equipamentos, como 
máquina de café, passaram 
a nos conceder descontos 
de aluguéis, um mês que 
fosse, enquanto as lojas es-
tavam fechadas. Tínhamos 
ciência de que nosso suces-

so dependia do sucesso da 
rede. Para isso, a transpa-
rência foi fundamental. In-
ternamente, não demitimos 
ninguém nos escritórios do 
Rio e de São Paulo. Disse-
mos para a rede que iríamos 
manter as nossas equipes. 
Sabíamos que isso ia passar 
e que tínhamos um time on-
de qualquer um que saísse, 
faria falta.

Costumo dizer que nós 
nascemos em crise. Ouvi 
dizer recentemente que o 
Brasil está em crise desde 
1500 e que a última vez em 
que não tivemos crise foi 
em 1499. Mesmo assim, o 
que passamos agora foi atí-
pico.

O que mudou no com-
portamento do consu-
midor do segmento de 
alimentação com a pan-
demia? Na sua opinião, 
essa mudança é transitó-
ria ou definitiva?

A digitalização, principal-
mente a parte de pedidos, 
passou a ser muito mais for-
te. Em alguns segmentos, 
como vestuário e restauran-
tes, isso foi mais forte do 
que em outros. Esse não foi 
nosso caso, já que trabalha-
mos com snacks (lanches). 
Mesmo restaurantes que 
possuem um ticket maior 
que o nosso não consegui-
ram suprir o que vendiam 
nas lojas. No final, foi uma 
venda agregada que ajudou 
a se manter.

No nosso caso, nós co-
meçamos a trabalhar a par-
te digital em novembro de 
2019, pouco antes do início 
da pandemia. Ela nos fez 
apressar esse processo. A 
questão é que o Rei do Ma-
te tem muitos produtos que 
não viajam bem, como, por 
exemplo, café expresso. Ele 
não vai chegar bem na casa 
dos clientes, com a cremosi-
dade ideal que sai da máqui-
na de café para ser servido 

em seguida. Muitos mates 
que fazemos são batidos 
para serem tomados na ho-
ra. Nós tivemos que analisar 
os produtos da rede e en-
tender quais podiam chegar 
bem na casa dos clientes, 
com uma qualidade pareci-
da com a loja.

Em um universo de 300 
lojas, metade delas está 
trabalhando com delivery. 
Contudo, isso não vai ser 
a solução da loja. Isso não 
significa que a loja fatura-
va x e agora vai faturar x + 
delivery. Nosso objetivo é, 
depois que tudo isso acabe, 
que o delivery agregue de 
15 a 20% no faturamento 
da loja. Até mesmo porque 
os custos de entrega e das 
plataformas de delivery são 
muito altos. Se substituir-
mos 20% do faturamento 
da loja por faturamento de 
delivery, a perda será muito 
grande.

Esse é o trabalho que te-
mos feito. Estamos profis-
sionalizando o canal digital. 
Hoje temos uma pessoa 
para entender e aprimorar 
esse canal, estando muito 
próxima das lojas e das pla-
taformas de delivery. Além 
disso, estamos trabalhando 
as embalagens e produtos 
específicos para delivery. 
Os restaurantes fizeram 
isso de forma muito mais 
forte, mas nós, como sna-
ck, fizemos isso dentro do 
nosso limite. Não podemos 
nos esquecer que o nosso 
ticket é menor. Um restau-
rante entrega almoço e jan-
tar a uma pessoa. O nosso 
caso foge um pouco a esse 
horário. A pessoa tem que 
lembrar de fazer um pedido 
do Rei do Mate na hora do 
lanche, no café da manhã, 
de pedir um açaí na parte 
da tarde. Enfim, estamos 
trabalhando esses produtos 
para que eles possam aten-
der aos clientes fora do ho-
rário das refeições.

Com relação à mudança 
ser transitória ou definitiva, 
acho que vai se achar um 
meio termo. Hoje as pes-
soas ainda estão muito em 
home office. Por exemplo, 
muitas praças de alimen-
tação de shoppings de São 
Paulo dependem muito do 
movimento da hora do al-
moço de segunda a sexta. 
Elas não sobrevivem com 
o movimento noturno e de 
fim de semana. É justamen-
te o pessoal que consome 
no horário do almoço nas 
praças de alimentação que 
está em home office. Vale 
destacar que o movimento 
dessas lojas caiu até 70% 
e que elas estão faturando 
30% do que faturavam an-
tes. Essas lojas só vão ter 
fôlego quando as pessoas 
voltarem. 

Eu tenho a impressão de 
que as pessoas emburrecem 
com o home office. As pes-
soas precisam de convívio. 
Ninguém consegue ficar 
trancado em casa. As pesso-
as precisam sair de casa. Lá 
atrás se disse que o home 
office veio para ficar, que os 
escritórios iam acabar, que 
as pessoas iam trabalhar de 
casa, mas eu acho que isso 
não vai ficar dessa maneira.

Da mesma forma os sho-
ppings. Eles já vinham de 
um movimento anterior de 
procurar um novo caminho, 
de readequação aos tempos 
modernos. Se é mais entre-
tenimento, se é mais restau-
rante, etc. Muitas lojas, co-
mo de vestuário, estão indo 
para o digital. Eu não sei se 
os shoppings vão ficar com 
lojas conceito, com experi-
ências diferentes, já que eles 
estavam perdendo público.

Por exemplo, há cinco 
anos, um dos termômetros 
para instalar uma operação 
num shopping era ver se 
tinha cinema, quantas salas 
havia, qual era a rede e se 
ela trazia filmes novos. O 

RÁPIDO MACAENSE LTDA E SUA CONTROLADA
CNPJ nº 29.689.999/0001-00

Balanços Patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores Expressos em milhares de reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias e exigência legal, esta Diretoria tem a satisfação de apresentar aos Senhores, as 
Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios de 2020 e 2019. Macaé/RJ, 23 de agosto de 2021. A Diretoria.

DIRETORIA
Gustavo Nader Damião Rodrigues - Diretor Presidente 

Carlos Eduardo Gomes Rocha - Diretor Executivo 
Andre Luiz Ribeiro Constantino - CONTADOR – CRC RJ nº RJ-091126/O-1

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

Ativo Controladora Consolidado
Circulante 2020 2019 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 177 1.180 835 1.470
Contas a receber
. Clientes 30 14 184 594
. Prefeitura de Macaé - - 16.998 12.458
. Partes relacionadas 10.752 6.398 2.145 1.442

10.782 6.412 19.327 14.494
Estoques 1.183 1.271 2.076 2.381
Ativos classificados como mantidos para venda 82 82
Impostos a recuperar 421 246 11.331 11.105
Demais ativos circulantes 2.249 2.222 2.725 2.952
Total do Circulante 14.812 11.413 36.294 32.484
Não circulante
Contas a receber
.Partes relacionadas - - 154 73
Créditos de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 3.369 1.789 9.703 2.468
. Depósitos judiciais 4.868 4.651 6.943 6.602
Investimentos 8.848 6.429 - -
Investimento-outros - - 5 5
Imobilizado 27.482 27.550 74.651 47.860
Direito de Uso 38 74 373 182
Intangível 4 3 14 20
Total do Não Circulante 44.609 40.496 91.843 57.210
Total do Ativo 59.421 51.909 128.137 89.694

Passivo e Patrimônio líquido Controladora Consolidado
Circulante 2020 2019 2020 2019
Fornecedores a pagar
. Nacionais- terceiros 479 632 12.754 4.704
. Partes relacionadas 6.486 44 6.775 86

6.965 676 19.529 4.790
Empréstimos e financiamentos - - 12.243 4.876
Arrendamento financeiro – Partes relacionadas 26 55 3.977 155
Salários, encargos e obrigações sociais 851 2.681 5.430 10.618
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 3.733 3.783 11.463 11.333
Imposto de renda e contribuição social 1 19 1 19
Dividendos e lucros a pagar 19.326 - 19.343 19
Adiantamentos recebidos de clientes 223 190 4.885 242
Outros passivos 1.346 57 2.257 1.363
Total do Circulante 32.471 7.461 79.128 33.415
Não circulante
Empréstimos e financiamentos - - - 789
Arrendamento financeiro – Partes 
relacionadas 12 20 12 31
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 495 315 2.829 1.952
Provisões para Impostos Diferidos 7.788 7.703 23.380 13.964
Provisão para contingências 3.559 5.260 6.131 7.259
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 550 - 550 -
Total do Não Circulante 12.404 13.298 32.902 23.995
Patrimônio líquido
Capital 14.546 14.546 14.546 14.546
Reservas de lucros - 16.604 - 16.604

14.546 31.150 14.546 31.150
Patrimônio líquido dos cotistas não controladores - - 1.561 1.134
Total do patrimônio líquido 14.546 31.150 16.107 32.284
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 59.421 51.909 128.137 89.694

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios - Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores Expressos  

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Receita Operacional Líquida 15.112 41.451 56.929 136.246
Custo dos serviços prestados (17.131) (29.374) (40.084) (121.239)
Lucro (prejuízo) bruto (2.019) 12.077 16.845 15.007
(Despesas) receitas operacionais
Despesas administrativas (4.411) (5.994) (9.379) (13.672)
Despesas comerciais (112) (1.199) (112) (1.199)
(Perda) ganho de equivalência 
patrimonial 5.862 (4.995) - -
Outras receitas operacionais líquidas 1.754 1.993 59 961

3.093 (10.195) (9.432) (13.910)
Lucro operacional, exceto resultado 
financeiro 1.074 1.882 7.413 1.097
Resultado financeiro, líquido 153 757 (1.478) (765)
Lucro antes dos impostos 1.227 2.639 5.935 332
Impostos de renda e contribuição social 
correntes - (3.407) - (3.407)
Impostos de renda e contribuição 
social diferidos 1.495 744 (2.182) 2.170

1.495 (2.663) (2.182) (1.237)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 2.722 (24) 3.753 (905)
Alocação do resultado por cotistas:
Lucro (Prejuízo)líquido do exercício 
dos cotistas controladores 2.722 (24) 2.722 (24)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 
dos cotistas não controladores - - 1.031 (881)
Total do lucro (prejuízo) líquido do 
exercício 2.722 (24) 3.753 (905)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes - Exercícios findos em 
 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores Expressos em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 2.722 (24) 3.753 (905)
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente no exercício 2.722 (24) 3.753 (905)
Alocação do resultado abrangente por cotistas:
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício dos 
cotistas controladores 2.722 (24) 2.722 (24)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício dos 
cotistas não controladores - - 1.031 (881)

2.722 (24) 3.753 (905)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores Expressos em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades 
Operacionais

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro (Prejuízo) do exercício 2.722 (24) 3.753 (905)
Depreciação / Amortização 149 460 2.527 4.508
Amortização 1 1 1 1
Amortização IFRS 16 43 65 3709 3.352
Juros Arrendamento IFRS 16 1 6 52 56
Perdas na alienação de investimentos e 
imobilizado - - - (4)
Imposto de renda e contribuição social – Diferidos (1.495) (744) 2.182 (2.170)
Resultado de equivalência patrimonial (5.862) 4.995
Provisão p/riscos fiscais, trabalhistas e outros (1.617) 2.219 (917) 2.765
Encargos s/ financiamentos e impostos parcelados            - 89 66 316
Lucro líquido do exercício ajustado (6.058) 7.067 11.373 7.919
Variação nos ativos e passivos operacionais
(Aumento) redução dos ativos e passivos:
Clientes e operações a receber (11) 490 (4.126) 18.836
Estoques (2) (565) 89 (363)
Impostos e contribuições a recuperar (175) 23 (226) (17)
Despesas antecipadas (27) (70) (98) (138)
Depósitos judiciais (217) (1.005) (217) (1.005)
Outros créditos realizáveis (4.356) 5.114 (4.581) 4.527
Dividendos a receber - 383 325 408
Fornecedores (153) 43 8.050 1.416
Salários e encargos (1.831) (34) (5.188) 1.145
Impostos a recolher 130 (212) 310 57
Imposto de renda e contribuição social (18) (475) (18) (475)
Partes relacionadas 6.442 (122) 6.442 (122)
Outros débitos 20.650 181 33.132 (4.223)
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais 14.374 10.818 45.267 27.965
Fluxos de Caixa das Atividades de 
Investimentos
Aquisições de imobilizado - (104) (29.850) (271)
Baixas de ativo imobilizado 1 198 619 198
Recebimento da alienação do imobilizado - - - 4
Caixa Líquido (Aplicado) nas Atividades 
de Investimentos 1 94 (29.231) (69)
Fluxos de Caixa das Atividades de 
Financiamentos
Adiantamento p/ Futuro aumento de Capital 550 - 550 -
Empréstimos e financiamentos - (1.856) 6.579 (11.030)
Dividendos a receber 3.443 4.590 (274) (3.337)
Lucros a pagar (19.326) (34.045) (23.376) (34.855)
Amortização de arrendamento (45) (69) (150) (69)
Amortizações de impostos parcelados - - - -
Caixa Líquido (Aplicado) nas Atividades 
de Financiamentos (15.378) (31.380) (16.671) (49.291)
Redução Líquido de Caixa e  
  Equivalentes de Caixa (1.003) (20.468) (635) (21.394)
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 1.180 21.648 1.470 22.864
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 
exercício 177 1.180 835 1.470
Redução Líquido de Caixa e  
  Equivalentes de Caixa (1.003) (20.468) (635) (21.394)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores Expressos em milhares de reais)
Controladora

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Capital 
 Social

Reservas  
de Lucros

Lucros  
Acumulados

Total do patrimônio líquido 
 dos controladores

Participação dos cotis-
tas não controladores

Total do  
patrimônio líquido

  (reapresentado) 14.546 50.673 - 65.219 2.826 68.045
Prejuízo líquido do exercício - - (24) (24) (881) (905)
Lucros distribuídos - (34.045) - (34.045) (811) (34.856)
Absorção da reserva de lucros - (24) 24 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 14.546 16.604 - 31.150 1.134 32.284
Lucro líquido do exercício - - 2.722 2.722 1.031 3.753
Lucros distribuídos - (19.326) - (19.326) (604) (19.930)
Constituição de reserva de lucros - 2.722 (2.722) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 14.546 - - 14.546 1.561 16.107

Divulgação Rei do Mate

cinema trazia muita gente 
para o shopping. Agora a 
pergunta é: como será o ci-
nema? Será que os cinemas 
vão voltar a ser o que eram 
antes com o fortalecimento 
do streaming? Se não voltar 
ao que era antes, os shop-
pings terão que achar um 
caminho para trazer de vol-
ta o público que frequenta-
va os cinemas.

Acredito que teremos um 
realinhamento do mercado. 
Não será nem 8 ou 80. Te-
remos que achar um novo 
caminho.

Como você tem visto as 
perspectivas econômicas 
do Brasil e as perspecti-
vas do Rei do Mate?

É um pouco complicado 
avaliar as perspectivas do 
Brasil. Nós estamos num 
momento sem igual, de 
uma polarização, de uma 
politização doida. Vou dar 
um exemplo. Em 2020, os 
meses de novembro e de-
zembro foram muito bons. 
Teve início uma recupera-
ção. Acredito que as pes-
soas achavam que em 2021 
não haveria mais pandemia 
e que todos estariam cura-
dos. O problema é que a luz 
que estava aparecendo no 
final do túnel era um trem 
vindo a toda velocidade no 
sentido contrário. Ninguém 

esperava que a pandemia 
retornaria mais grave e mais 
forte. Mesmo assim, o Rei 
do Mate já inaugurou 12 
lojas em 2021. Nossa previ-
são é abrirmos mais 8 lojas 
até o final do ano. Esse é 
praticamente o crescimento 
dos últimos anos antes da 
pandemia.

Temos uma situação de 
juros baixos com as pessoas 
querendo empreender, pois 
o dinheiro no banco não 
está rendendo, portanto é 
preciso fazê-lo girar. A crise 
acaba trazendo oportuni-
dades. As pessoas estão ca-
rentes da vida anterior. Elas 
vão voltar a sair à noite, ir 
a restaurantes e ao teatro. 
Isso vai fazer a economia 
girar.

Em 2022, teremos elei-
ções, e, como acontece 
nesses anos, dinheiro será 
posto no mercado. Eu acre-
dito que as coisas vão voltar 
bem, assim que a segunda 
dose da vacinação avançar 
mais. Isso é o que eu acho, 
mas ninguém sabe nada. 
Veja o que está acontecen-
do na Europa e nos Estados 
Unidos com a nova cepa do 
coronavírus. Enfim, espero 
que a vacina funcione, que 
as pessoas voltem à vida e 
que o mercado volte a cres-
cer com uma aceleração 
muito rápida no começo.
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ALTEROSA COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
CNPJ: 29.093.374/0001-80

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2020 e 
2019: 1) Contexto Operacional: A empresa tem como atividade principal, o 
aluguel de imóveis próprios; 2) Apresentação das Demonstrações financei-
ras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da Lei 
das Sociedades por Ações e dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC. 3) Resumo das principais práticas con-
tábeis: a) Caixa e equivalentes de caixa - Compreende o saldo em caixa, os 
depósitos bancários à vista e as aplicações financeiras e estão registrados 
ao seu valor de custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data 
do balanço e sem exceder o seu valor de mercado; b) Contas a receber de 
clientes - representa os direitos decorrentes de aluguéis a receber; c) Investi-
mentos - representam a titularidade de ações de outras companhias e aplica-
ções em incentivos fiscais; d) Imobilizado - registrado pelo custo de aquisição, 

ATIVO 2020 2019
 CIRCULANTE 38.732.577 19.231.942

Caixa e Equivalentes de Caixa 38.238.573 19.138.095
Clientes 493.921 91.189
Impostos a Recuperar 83 646
Outros Créditos - 2.012

 NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo 35.575 35.575
Depósito judicial 35.575 35.575

Investimentos 22.720 22.720
Imobilizado 14.673.175 15.385.165
Imobilizações 19.606.249 19.743.017
Depreciação (4.933.074) (4.357.852)

Intangível 11.604 11.604
TOTAL DO ATIVO 53.475.651 34.687.006
PASSIVO
 CIRCULANTE 1.074.974 935.689

Impostos e contribuições a recolher 216.029 158.048
Contas a Pagar 8.548 126.344
Dividendos a pagar 850.297 651.297
Outros créditos 100 -

 NÃO CIRCULANTE
 Exigível a Longo Prazo 14.076.835 -
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.323.842 33.751.317

Capital social 12.141.058 12.141.058
Reserva de Capital 15.758 15.758
Reserva Legal 19.206.500 2.574.137
Reserva Retenção de Lucros 6.960.526 19.020.364

TOTAL DO PASSIVO 53.475.651 34.687.006

Demonstração de Resultados de Exercícios findos  
em 31/12/2020 e 2019 (em reais) 

2020 2019
Receita Bruta de Atividades 5.325.228 9.368.855
Serviços - -
Imobiliária 5.325.228 9.368.855

Deduções (194.398) (342.041)
Tributos (194.398) (342.041)

Receita Líquida 5.130.830 9.026.814
Custo dos Serviços - -

Lucro Operacional Bruto 5.130.830 9.026.814
Receitas / (Despesas) Operacionais 2.392.450 (3.161.806)
Receitas / (Despesas) Financeiras 4.795.768 15.469
Depreciação - (730.702)
Despesas Gerais e Administrativas (2.403.318) (2.446.573)

Resultado Operacional 7.523.280 5.865.008
Lucro Antes das Provisões 7.523.280 5.865.008
Provisões para IR e CSLL (562.754) (689.536)

Lucro líquido do exercício 6.960.526 5.175.472
Lucro líquido por lote de 1000 ações 23,19 17,24
Quantidade de ações 300.205.040 300.205.040
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 2019 

(em reais)

Capital 
Social

Reserva 
de Capital

Reserva 
Legal

Reserva 
Retenção 
de Lucros Total

Saldos em 
31/12/2018 12.141.058 15.758 2.574.137 20.232.892 34.963.845
Lucro Líquido do Exercício 5.175.472 5.175.472
Dividendos    (6.388.000) (6.388.000)
Saldos em 
31/12/2019 12.141.058 15.758 2.574.137 19.020.364 33.751.317
Lucro Líquido do Exercício   - - 16.632.363 6.960.526 23.592.889
Dividendos - - - - -
Saldos em 
31/12/2020 12.141.058 15.758 19.206.500 25.980.890 57.344.206

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto em 31/12/2020 e 2019 
(em reais) 

Atividades Operacionais 2020 2019
(+) Recebidos de Clientes 5.325.228 9.452.595
(+) Juros recebidos - 18.250
(-) Pagto. IRPJ, CSLL e outros impostos (708.079) (1.099.457)
(-) Pagtos. Prest. Serviços (1.831.148) (1.460.648)
(-) Pagtos. Contas a Pagar (426.825) (1.006.361)

(=) 
Caixa líquida gerada pelas atividades opera-
cionais 2.359.176 5.904.379

Atividades de Financiamentos
(-) Pagtos. Lucros e Dividendos (2.189.000) (6.388.000)

(=) 
Caixa líquida gerada pelas atividades de 
 financiamentos (2.189.000) (6.388.000)

Atividades de Investimentos
(-) Compra de imobilizado - -

(=) 
Caixa líquida gerada pelas atividades de 
 Investimentos - -

(=) Aumento / (Redução) no Caixa Equivalentes 170.176 (483.621)
(-) Caixa Equivalentes (início do Ano) 19.138.095 19.621.716
(+) Caixa Equivalentes (final do Ano) 38.238.573 19.138.095
(=) Aumento / (Redução) no Caixa Equivalentes 19.100.478 (483.621)

Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, vimos submeter a V.Sas., as Demonstrações Financeiras, 
relativas ao exercício findo de 31/12/2020. Colocando-nos à inteira disposição dos Senhores Acionistas para os esclarecimentos necessários. RJ, 08/07/2021. 
DANIEL ANDRÉ SAUER - Diretor

Balanço Patrimonial findo em 31/12/2020 e 2019 (em reais)

deduzido de depreciações calculadas pelo método linear, baseado na vida útil 
estimada dos bens: e) Passivo Circulante - Demonstrado pelos valores co-
nhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes 
encargos incorridos até a data do balanço; f) Passivo Não Circulante, Exigível 
à Longo Prazo - registra os valores de garantia de contratos de aluguéis; g) 
Reconhecimento de receitas, custos e despesas - é adotado o princípio de 
competência de exercícios visando reconhecer contabilmente receitas, custos 
e despesas. 4) Caixa e Equivalente de Caixa: Os saldos de caixa e equivalen-

tes de caixa são demonstrados a seguir: 
2020 2019

Bancos 3.272 239.643
Aplicações financeiras 38.235.301 18.898.452
A aplicação financeira é de renda fixa, mantida com instituições financeiras de 
primeira linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo com as 
necessidades de capital de giro da Sociedade. 5) Imobilizado: Está represen-
tado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear à 
taxa de: edificações 4% a.a, móveis e utensílios 10% a.a, instalações 10% a.a 
e equipamentos de processamento de dados 20% a.a. 

2020 2019
Terrenos 2.126.005 2.126.005
Edificações 13.539.927 13.676.695
Móveis e utensílios 1.812.497 3.006.116
Instalações 558.338 807.235
Equipamentos de processamento de dados 126.966 126.966
Obras em andamento - -
(-) Depreciação (4.933.074) (4.357.852)

13.230.659 15.385.165
6) Capital Social: O capital social da Sociedade está representado por 
300.205.040 ações ordinárias nominativas, totalmente integralizadas, e cada 
ação dá direito a um voto nas deliberações sociais. RJ, 31/12/2020.

Daniel André Sauer - Diretor
Alessandro da S. Gonçalves - Contador CRC RJ 088.127/O-7

Lucro da Caixa é inflado 
por venda de ativos
Inadimplência piora ao chegar a 2,46% no segundo trimestre

A Federação Nacio-
nal das Associa-
ções do Pessoal da 

Caixa Econômica Federal 
(Fenae) analisou os dados 
divulgados sobre os resul-
tados do banco no segundo 
trimestre. Diferentemente 
do que a direção da Caixa 
noticia, o aumento do “lu-
cro” se deve em grande par-
te à chamada “política de 
desinvestimentos” adotada 
pela atual gestão da empre-
sa; isto é, à venda de ações 
e à privatização de subsidiá-
rias estratégicas para o país 
e a população.

“São resultados impul-
sionados, na verdade, pela 
venda de ativos do banco, 
que vai sendo esvaziado, 
desmontado, tendo o seu 
papel social comprometido 
em prejuízo aos brasilei-
ros”, afirma o presidente 
da Fenae, Sergio Takemoto. 
“Mais do que nunca, espe-
cialmente em um contexto 
de pandemia e grave crise 
econômica, é necessário 
preservar e reforçar a im-
portância da Caixa para o 
Brasil”, acrescenta.

De acordo com os nú-
meros publicizados pela 
direção do banco nesta 
quinta-feira, a empresa re-
gistrou um lucro líquido de 
R$ 6,3 bilhões no segundo 
trimestre, valor que repre-
senta um salto de 144,7% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado (R$ 
2,6 bilhões). Considerando 
todo o primeiro semestre, 
o lucro líquido atingiu R$ 
10,8 bilhões: aumento de 
93,4% na comparação com 
os primeiros seis meses de 
2020.

Segundo a Caixa, foi o 
“maior lucro no segun-
do trimestre de toda série 

histórica do banco” e “o 
maior já registrado pa-
ra um primeiro semestre. 
Porém, conforme esclare-
ce a Fenae, tais resultados 
foram impactados, princi-
palmente, pela venda de 
ações da subsidiária Cai-
xa Seguridade (R$ 3,3 bi-
lhões) e também do Banco 
Pan (R$ 1,9 bilhão). Ou 
seja: os resultados se de-
vem à venda de patrimô-
nio público e não somente 
de operações do banco”, 
alerta Takemoto.

Lula e Dilma

O presidente da Fenae 
pontua que, segundo le-
vantamento feito em maio 
pelo Dieese (Departamen-
to Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeco-
nômicos) em contraponto 
a dados utilizados pelo 
atual governo, a Caixa con-
tabilizou, em valores atua-
lizados, lucro líquido acu-
mulado de R$ 41,3 bilhões 
e R$ 50 bilhões, respecti-
vamente, durante os go-
vernos Lula (2003 a 2010) 
e Dilma (2011 a 2016). Já 
nos anos de 2019 e 2020, o 
lucro acumulado pelo ban-
co, de R$ 35,1 bilhões, in-
cluiu valores decorrentes 
da venda de ativos.

Em 2019, o resultado foi 
fortemente influenciado 
pela venda de Notas do Te-
souro Nacional e de ações 
da Petrobras, do IRB Brasil 
(Instituto de Resseguros) e 
do Banco Pan, entre outras. 
Do lucro daquele ano, cerca 
de R$ 15 bilhões resultaram 
da entrega desses ativos. Já 
no ano passado, os resul-
tados da Caixa foram im-
pactados pelo IPO (Oferta 
Pública Inicial de ações) da 

Caixa Seguridade.
Além das medidas de 

“desinvestimento” em ati-
vos — que, segundo o pre-
sidente da Caixa, não são 
estratégicos para a estatal 
— Pedro Guimarães refor-
çou, ontem, os planos de 
privatização de outras áreas 
estratégicas e rentáveis do 
banco. Ele citou a venda da 
Asset (gestora), da bandeira 
de Cartões Elo e até do ain-
da nem oficialmente criado 
Banco Digital, estruturado 
para o pagamento do auxí-
lio emergencial e de outros 
benefícios sociais à popula-
ção.

Fundamental para as po-
líticas de desenvolvimento 
e instrumento para de po-
líticas anticiclica, a Caixa 
mostra que pode atuar para 
que o país supere a crise. Os 
créditos para pessoas jurí-
dicas, o crescimento foi de 
61,1% em relação ao mes-
mo período de 2020, totali-
zando R$ 73,6 bilhões, prin-
cipalmente nas linhas para 
micro e pequenas empresas, 
destacando o PRONAM-
PE, que desde o início do 
programa já contratou R$ 
16,4 bilhões.

“A Caixa 100% pública 
comprova o quanto é im-
prescindível aos brasileiros 
e para o desenvolvimen-
to do país; especialmente, 
durante toda a pandemia. 
Ela chega onde os bancos 
privados passam longe”, 
destaca Sergio Takemoto. 
Ao observar que a Caixa 
encerrou o primeiro semes-
tre deste ano com 84.262 
empregados (desde 2014, o 
banco público perdeu qua-
se 20 mil trabalhadores), a 
coordenadora da Comissão 
Executiva dos Emprega-
dos (CEE/Caixa), Fabiana 

Uehara, afirma: “É lamen-
tável constatar o esforço do 
governo federal para o en-
fraquecimento do patrimô-
nio público, com uma pos-
tura completamente avessa 
ao forte papel social que 
a Caixa representa para o 
Brasil”. “Sabemos que por 
traz dos resultados alcan-
çados pelo banco estão os 
esforços dos empregados, 
que se desdobram para dar 
conta de atender milhões de 
brasileiros”, emenda Take-
moto.

Empobrecimento

O presidente da Fenae 
também chama a atenção 
para outro dado divulgado 
nesta quinta-feira: em um 
ano, os empréstimos tive-
ram incremento de 13,4%. 
A pessoa física foi o des-
taque, com crescimento de 
4% no trimestre, enquanto 
a pessoa jurídica avançou 
0,5%.

“O aumento da conces-
são de crédito e da inadim-
plência reflete a má situação 
econômica do país”, ressal-
ta. “Com o país quebrado, 
as pessoas recorrem aos 
empréstimos para sobrevi-
verem e não para fazerem 
investimentos, como a dire-
ção da Caixa tenta passar tal 
impressão”, completa Take-
moto.

Segundo o banco, pio-
rou o índice de inadim-
plência da Caixa (conside-
rando atrasos superiores 
a 90 dias), chegando a 
2,46% no segundo trimes-
tre contra 2,04% no pri-
meiro. As provisões para 
perdas associadas ao risco 
de crédito tiveram acrésci-
mo de 6,27% no período, 
totalizando R$ 5,1 bilhões.

Autorregulação para 
consignado tiveram 
recorde de punições

O setor bancário ba-
teu, em junho, o 
recorde de puni-

ções a correspondentes ban-
cários que desrespeitaram as 
regras de concessão de cré-
dito consignado e aplicou 66 
sanções contra 48 no mês an-
terior, segundo números di-
vulgados pela Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban) 
nesta sexta-feira. Os bancos 
que não aplicarem as sanções 
podem ser multados pelo 
Sistema de Autorregulação 
por conduta omissiva, cujos 
valores variam de R$ 45 mil 
até R$ 1 milhão. As multas 
arrecadadas serão destinadas 
a projetos de educação finan-
ceira.

Segundo a Febraban, 
trata-se do maior volume já 
registrado desde a entrada 
em vigor da autorregulação 
adotada pela federação e pe-
la Associação Brasileira de 

Bancos (ABBC), em janeiro 
de 2020. Desde o início da 
autorregulação, em 2 de ja-
neiro de 2020, já foram fei-
tas 1.758.378 solicitações de 
bloqueios de telefone para 
o recebimento de ligações 
de oferta indesejadas sobre 
crédito consignado registra-
das na plataforma “Não me 
Perturbe” (https://www.
naomeperturbe.com.br).

O período também mar-
ca o aumento das sanções 
administrativas aplicadas às 
empresas: 31 contra 20 em 
maio. No mês, mais duas 
empresas tiveram suas ati-
vidades suspensas em defi-
nitivo. A Autorregulação do 
Consignado visa dar trans-
parência, combater o assé-
dio comercial e qualificar os 
correspondentes, além de 
tratar de maneira especial a 
questão da proteção dos da-
dos dos consumidores.

Principal taxa de 
empréstimos da China 
segue no mesmo patamar

A principal taxa de 
empréstimos (LPR, 
em inglês) de um 

ano da China, uma taxa de 
referência baseada no mer-
cado, ficou em 3,85% nesta 
sexta-feira, permanecendo 
inalterada em relação ao 
mês anterior.

A LPR de mais de cinco 
anos, na qual muitos credo-
res baseiam suas taxas de 
hipoteca, também perma-
neceu inalterada em relação 
à leitura anterior de 4,65%, 
de acordo com o National 
Interbank Funding Center 
(NIFC).

As taxas de empréstimos 
permanecem inalteradas 
por 16 meses consecutivos 
desde abril de 2020. O ban-
co central da China reiterou 
que priorizará a estabilidade 
em sua política monetária e 

evitará mudanças repenti-
nas em 2021.

Segundo a agência Xi-
nhua, a LPR tem como 
base as cotações feitas pe-
los bancos, adicionando 
alguns pontos-base à taxa 
de juros das operações de 
mercado aberto do banco 
central (principalmente a 
taxa da MLF), e é calcu-
lada pelo NIFC, servindo 
como referência de preci-
ficação para os emprésti-
mos bancários.

Atualmente, é constituí-
da por taxas para dois pra-
zos: um ano e mais de cinco 
anos. Os bancos de cotação 
enviam suas cotações antes 
das 09h do 20º dia de cada 
mês. O NIFC calcula e di-
vulga a LPR às 09h30 do 
mesmo dia ou no dia útil 
seguinte.



8    l  Monitor MercantilSábado, domingo e segunda-feira, 21, 22 e 23 de agosto de 2021Financeiro

Domus Administração de Bens S.A. - CNPJ/MF n° 30.975.713/0001-31 - NIRE n° 35300518985 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26/07/2021. Data: 26/07/2021, às 10h. Local: São Paulo/SP, na Rua Dom Luís 
Felipe de Orleans, n° 1131, sala 3, Vila Maria Baixa, CEP 02118-001. Presença: Acionistas representando a Totalidade do capital social, dispensada a publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o artigo 124, § 40 da Lei no 

6.404/76. Mesa Diretora: Presidente: José Emiliano de Oliveira Junior, Secretário: Alexandre do Nascimento Melo. Ordem do Dia: a) Eleição de Diretoria - Triênio 2021/2024; b) Alteração dos Artigos 13°, 14° e 15° do Estatuto Social; 
c) Discussão e Aprovação do Estatuto Social; e d) Consolidação do Estatuto Social. 1 - Deliberações: Neste ato, os acionistas decidem pela eleição dos membros da Diretoria, sendo eleitos por unanimidade de votos, as seguintes 
pessoas, para os cargos de: Diretor-Presidente: José Emiliano de Oliveira Junior, RG n° 35.608.023-7, CPF n° 310.787.705-06, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 957, 15° andar, apto. 
151, Jardim Paulista; e Diretor Vice-Presidente: Alexandre do Nascimento Melo, RG nº 18.628.191-2, CPF nº 143.031.238-62, com endereço na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, n° 2820, apartamento 55, Torre 1, Jardim Iris, 
São Paulo/SP. 2 - Neste ato, os acionistas decidem pela alteração dos Artigos 13°, 14° e 15°, passando a ter as seguintes redações: Artigo 13 - Compete ao Diretor-Presidente e ao Diretor Vice-Presidente, em conjunto ou isoladamen-
te, ou aos procuradores constituídos pela sociedade, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da mesma, para tanto dispondo ele ou os procuradores constituídos pela sociedade, entre outros poderes, os neces-
sários para: Artigo 14 - Compete ao Diretor Vice-Presidente e ao Diretor Vice-Presidente, em conjunto ou isoladamente, ou aos procuradores constituídos pela sociedade, além de outros poderes que lhes forem conferidos por este 
Estatuto Social, as seguintes atribuições, sempre em conjunto com o Diretor-Presidente: o planejamento, a supervisão e direção das atividades da sociedade. Na ausência do Diretor-Presidente e por expressa designação da sociedade 
nesse sentido, poderá ser atribuído ao Diretor Vice-Presidente outras competências e atribuições. Artigo 15 - As procurações outorgadas pela sociedade deverão ser assinadas pelo Diretor-Presidente e pelo Diretor Vice-Presidente, em 
conjunto ou isoladamente e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins de patrocínio de processos judiciais ou extrajudiciais, conter um período de validade limitado. 3 - Após 
a discussão e votação, não havendo qualquer objeção ou pedido de esclarecimento foi aprovada a consolidação do Estatuto Social, e certificado que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária é cópia fiel do livro de Atas as folhas de no 
2, conforme artigo 130, LSA. Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º - A Domus Administração de Bens S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pela legislação pertinente e 
pelas normas supletivas deste Estatuto Social. § Único - A sociedade funcionará com o nome fantasia Domus Patrimonial. Artigo 2º - A sociedade tem sua sede e foro na Rua Dom Luis Felipe de Orleans, nº 1131, sala 3, Vila Maria 
Baixa, São Paulo - SP, CEP 02118-001, podendo, por deliberação dos acionistas, abrir, transferir e extinguir filiais, sucursais, agências, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional, cum-
pridas as formalidades legais. Artigo 3º - A sociedade tem por objeto social a Administração de Bens Próprios (CNAE: 6810-2/02) e Compra e Venda de Imóveis Próprios (CNAE: 6810-2/01). Artigo 4º - A sociedade iniciará suas ativi-
dades na data do arquivamento deste Estatuto Social e terá prazo de duração indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º - O capital social da sociedade é de R$ 100.000,00, dividido em 100.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00, totalmente subscrito e destinado ao capital social da Companhia, sendo 10.000 ações integralizadas neste ato, em dinheiro, moeda corrente no País, e 90.000 ações 
a integralizar em até 60 meses. § 1º - As ações não serão representadas por cautelas, presumindo-se a titularidade destas pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. § 2º - A cada 
ação ordinária nominativa, é conferido direito a um voto nas deliberações sociais. Artigo 6º - A Assembleia Geral poderá deliberar sobre a emissão de novas ações, ordinárias ou preferenciais, de classe diversa ou igual das existentes, 
observadas as normas legais e as regras do presente Estatuto Social. Artigo 7º - Na proporção do número de suas ações, os acionistas terão direito de preferência à subscrição de novas ações decorrentes de aumento de capital, e na 
aquisição de ações existentes, na proporção do capital social, pelo mesmo preço, prazo e condições de oferta. § Único - O prazo de decadência para exercício do direito de preferência na subscrição de novas ações será o de 30 dias, a 
contar da data de publicação do aviso ou da própria Assembleia Geral que deliberar sobre a abertura da subscrição ou da oferta de aquisição, conforme o caso, importando o silêncio em renúncia ao direito de preferência. Capítulo III 
- Assembleia Geral: Artigo 8º - À Assembleia Geral compete as atribuições conferidas por Lei e pelo presente Estatuto Social. Artigo 9º - As Assembleias Gerais realizar-se-ão, ordinariamente, no prazo e forma da Lei e, extraordinaria-
mente, sempre que os interesses sociais o exigirem, sendo permitida a realização simultânea de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. § 1º - As Assembleias Gerais poderão ser convocadas por qualquer membro da Diretoria, 
por sua própria iniciativa ou mediante solicitação escrita de qualquer acionista. Com a devida observância das disposições legais aplicáveis, será entregue aviso de convocação de Assembleia Geral por escrito a cada acionista, nos 
endereços a serem designados pelos mesmos, com o devido aviso de recebimento, em no mínimo 8 dias corridos de antecedência da data programada para a realização de cada Assembleia Geral em primeira convocação e em 05 dias 
para a segunda convocação, o qual conterá informações sobre local, data e horário em que a Assembleia Geral pertinente será realizada e a ordem do dia, bem como qualquer documentação de suporte sobre questões a serem discu-
tidas na Assembleia Geral pertinente. § 2º - Independente das formalidades de convocação, será considerada regular a Assembleia Geral em que comparecer a totalidade dos acionistas. § 3º - As Assembleias Gerais serão presididas 
por um dos Diretores ou, na ausência destes, por pessoa escolhida por maioria de votos dos acionistas presentes. Ao presidente da Assembleia caberá a escolha de um secretário. § 4º - Ressalvadas as exceções previstas em lei, as 
Assembleias Gerais serão instaladas em primeira convocação com a presença de acionistas detentores de ações representativas da maioria do capital social da Companhia, e, em segunda convocação, com qualquer número. § 5º - Os 
acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador, nos termos da Lei, com poderes específicos e firma reconhecida, devendo a procuração ficar arquivada na sede da Companhia. Artigo 10 - Ressalvadas 
as exceções previstas em lei, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas em regra por votos representando a maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Capítulo IV - Administração: Artigo 11 - A 
sociedade será administrada por uma Diretoria composta por 02 Diretores, sendo um Diretor-Presidente e um Diretor Vice-Presidente. § 1º - A eleição dos Diretores ocorrerá pelos votos representando a maioria do capital social. § 2º 
- Os Diretores serão investidos nos seus cargos, dispensados de prestar caução, assinando o termo de posse respectivo. § 3º - O mandato dos Diretores será de 3 anos, sendo permitida a reeleição. § 4º - Em caso de licença, impedi-
mento temporário ou de vaga, caberá à Assembleia Geral escolher o substituto do licenciado ou impedido, ou para o cargo vago. O substituto exercerá o cargo até o término do mandato do substituído ou até que haja novas eleições. § 
5º - A Assembleia Geral deverá fixar a remuneração dos administradores da Companhia, podendo ser fixada de forma individual, para cada Diretor, ou de forma global, sendo, neste caso, distribuída conforme deliberação dos acionis-
tas. § 6º - A destituição de qualquer dos Diretores poderá ser feita a qualquer tempo, em Assembleia Geral, mediante deliberação dos acionistas representando a maioria do capital social. Artigo 12 - A Diretoria administrará a Socie-
dade obedecendo rigorosamente ao disposto neste Estatuto e na legislação aplicável, sendo vedado aos seus integrantes, isolada ou conjuntamente, a prática de atos em nome da Sociedade, estranhos aos seus objetivos, tais como 
operações de favor em benefícios de terceiros e outras, permitidas, no entanto, a prestação de garantias quaisquer em favor de empresas controladas ou coligadas. Artigo 13 - Compete ao Diretor-Presidente e ao Diretor Vice-Presi-
dente, em conjunto ou isoladamente, ou aos procuradores constituídos pela sociedade, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da mesma, para tanto dispondo ele ou os procuradores constituídos pela socie-
dade, entre outros poderes, os necessários para: (a) a representação da sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem 
como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; (b) a administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive compra, venda, troca ou alienação, por qualquer outra forma, de bens móveis da 
sociedade, determinando os respectivos termos, preços e condições, respeitadas as deliberações sociais previstas neste Estatuto Social; (c) emitir, aceitar e endossar letras de câmbio, duplicatas, promissórias, cheques e quaisquer 
outros títulos de crédito, bem como celebrar contratos, assinar documentos que importem reconhecimento de dívida em nome da sociedade e termo de responsabilidade, perante órgãos e instituições públicas ou privadas, movimen-
tação de contas bancárias, emissão de ordens de pagamento, assinatura de recibos e outorga de quitação, respeitadas as deliberações sociais previstas neste Estatuto Social; (d) comprar, vender, hipotecar ou, por outro modo qualquer, 
alienar ou gravar bens imóveis e valores mobiliários, autorizado em Assembleia Geral prévia pelos acionistas que representem a maioria do capital social. Artigo 14 - Compete ao Diretor-Presidente e ao Diretor Vice-Presidente, em 
conjunto ou isoladamente, ou aos procuradores constituídos pela sociedade, além de outros poderes que lhes forem conferidos por este Estatuto Social, as seguintes atribuições, sempre em conjunto com o Diretor-Presidente: o pla-
nejamento, a supervisão e direção das atividades da sociedade. Na ausência do Diretor-Presidente e por expressa designação da sociedade nesse sentido, poderá ser atribuído ao Diretor Vice-Presidente outras competências e atribui-
ções. Artigo 15 - As procurações outorgadas pela sociedade deverão ser assinadas pelo Diretor-Presidente e pelo Diretor Vice-Presidente, em conjunto ou isoladamente e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, 
deverão, com exceção daquelas para fins de patrocínio de processos judiciais ou extrajudiciais, conter um período de validade limitado. Artigo 16 - Os acionistas representativos da maioria do capital social poderão, em Assembleia 
Geral, designar um ou mais Diretores para a prática de qualquer ato específico de interesse da sociedade, ainda que não  compreendido nas atribuições regulares do(s) Diretor(es) designado(s). Artigo 17 - A Diretoria reunir-se-á 
sempre que os interesses da sociedade exigirem, podendo ser convocada por qualquer Diretor. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 18 - O Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, quando instalado na forma da Lei, terá 
03 membros efetivos titulares, acionistas ou não, mas, residentes no país, e que preencham os requisitos da legislação aplicável. § 1º - O Conselho Fiscal, quando instalado, funcionará até a primeira Assembleia Geral Ordinária que 
se seguir àquela de eleição, e terá as funções e competência previstas em lei. § 2º - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, perceberá a remuneração estabelecida pela Assembleia Geral, observado o mínimo previsto na Lei nº 
6.404/76. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros: Artigo 19 - O exercício social começará a 1º de janeiro de cada ano e terminará a 31 de dezembro do mesmo ano, coincidindo com o ano civil. Artigo 20 
- No fim de cada exercício social, a Diretoria elaborará as demonstrações financeiras previstas em lei. § Único - A Sociedade poderá, a qualquer tempo, levantar balanços intermediários e declarar dividendos com base nestes balan-
ços. Artigo 21 - Do lucro líquido do exercício será destacado 5% para constituição de reserva legal até que seu montante atinja o equivalente a 20% do capital social subscrito; após o destaque da reserva legal, 5% serão destinados 
à distribuição, como dividendos mínimos obrigatórios. O saldo remanescente do lucro deverá ter o destino que os acionistas determinarem. § Único - A Diretoria poderá propor e a Assembleia aprovar distribuição antecipada de divi-
dendos, à conta dos dividendos do exercício. Artigo 22 - Os dividendos serão pagos ao longo do exercício seguinte da apuração. § Único - Os dividendos não reclamados dentro de 03 anos, contados da data em que tenham sido 
postos à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da sociedade. Capítulo VII - Dissolução, Liquidação, Extinção e Sucessão: Artigo 23 - A sociedade será dissolvida, liquidada e extinta, nos casos previstos em lei, com ob-
servância das normas pertinentes. Artigo 24 - A Assembleia Geral que deliberar a dissolução nomeará o liquidante, acionista ou não da sociedade, estabelecerá o plano de liquidação, e elegerá os membros do Conselho Fiscal e res-
pectivos suplentes que deverão servir no período da liquidação. Artigo 25 - Não havendo consenso para a indicação do liquidante, a liquidação será remetida a juízo. Artigo 26 - Em caso de separação judicial, divórcio, rompimento de 
união estável, falecimento e/ou interdição de qualquer dos Acionistas, com atribuição, na respectiva partilha, de Ações ao seu ex-cônjuge ou ex-companheiro(a), bem como em caso de falecimento, incapacidade permanente, interdição 
ou ausência declarada de qualquer dos Acionistas (o “Evento de Sucessão e Partilha”), não será admitido o ingresso na Companhia do ex-cônjuge, ex-companheiro, cônjuge-meeiro, herdeiros, legatários ou do curador do Acionista, 
conforme aplicável (o “Sucessor”). Artigo 27 - Em razão do disposto no artigo 26, na hipótese da ocorrência de um Evento de Sucessão e Partilha, o valor das Ações a que fizer jus o Sucessor será apurado, no prazo de 60 (sessenta) 
dias contados do recebimento, pela Companhia, da notificação de que trata o item imediatamente abaixo, com base em balanço especialmente levantado, por profissional contratado pela Companhia, tomando-se como data base de 
apuração a data da homologação da partilha de bens, do desfazimento da união estável, do falecimento ou do trânsito em julgado da sentença que declarar a incapacidade permanente, interdição ou ausência do Acionista, conforme 
o caso. Artigo 28 - Ocorrendo qualquer Evento de Sucessão e Partilha, caberá ao sucessor interessado na apuração de haveres do Acionista separado, divorciado, falecido, incapaz, interdito ou ausente, notificar o fato à Companhia e 
comprovar a Data do Evento, somente se iniciando o curso dos prazos previstos após o recebimento, pela Companhia, dessa notificação. Artigo 29 - A Companhia pagará ao Sucessor o valor das Ações apurado na forma do artigo 
anterior, em até 60 meses contados do recebimento, pela Companhia, da notificação de que trata o item imediatamente acima, em prestações mensais, corrigidas pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) divulgado pela Fun-
dação Getúlio Vargas ou por outro índice oficial que o substituir, cujo valor individual não ultrapassará 1% do faturamento mensal da Companhia. A primeira parcela vencerá 30 dias após a apuração do valor devido e, as demais 
parcelas, a cada trintídio. Artigo 30 - Após o pagamento, pela Companhia, dos haveres do Acionista separado, divorciado, falecido, incapaz, interdito ou ausente, conforme o caso, as Ações desse Acionista passarão a ser de titulari-
dade da Companhia e permanecerão em tesouraria até decisão em contrário dos Acionistas remanescentes em assembleia geral. Artigo 31 - Os acordos de acionistas deverão ser observados pela Companhia quando arquivados na 
sua sede, conforme artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas. Artigo 32 - As Partes elegem o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo como o competente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 
possa vir a ser. Este Contrato será regido pelas leis da República Federativa do Brasil. São Paulo, 26/07/2021. José Emiliano de Oliveira Junior - Presidente, Alexandre do Nascimento Melo - Secretário. Acionistas: Uictorium Negócios 
e Participações Eireli - José Emiliano de Oliveira Junior, Profectus Negócios e Participações Eireli - Alexandre do Nascimento Melo. Membros eleitos da Diretoria: José Emiliano de Oliveira Junior - Diretor-Presidente, Alexandre do 
Nascimento Melo - Diretor Vice-Presidente.
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Pandemia: Lucros caem mas executivos engordam os bolsos
Divergência atinge 2 temas do ESG: social e governança

Em um ano mar-
cado por desa-
fios impostos pela 

pandemia, como aumento 
do desemprego e redução 
dos salários, as empresas 
que compõem o Ibovespa, 
principal índice da bolsa 
brasileira (B3), reportaram 
aumentos expressivos da 
remuneração de seus ex-
ecutivos.

Levantamento realiza-
do pela Comdinheiro en-
volvendo 77 companhias 
mostra que, na média, os 
membros de suas direto-
rias receberam em 2020, 
entre salários, bônus por 
desempenho e outros va-
lores, R$ 879,6 milhões, 
ou seja, 9,85% a mais do 
que o registrado em 2019, 
mesmo com a redução de 
29,3% na lucratividade 
média.

O montante equivale a 
um salário médio de R$ 
11,42 milhões ao ano ou 
R$ 952 mil por mês, su-
ficiente para pagar 865,5 
trabalhadores que gan-
ham R$ 1.100 por mês, 
salário mínimo em vigor 
este ano.

“Administrar uma em-
presa de atuação interna-
cional, com dezenas ou 
centenas de milhares de 
empregados e relações 
com os ambientes macro-
econômicos dos mais dife-
rentes países, é uma tarefa 

complexa. Poucos execu-
tivos são capazes de as-
sumir tal responsabilidade. 
Por essa razão, presidentes 
e diretores recebem salári-
os e bonificações, consid-
erados de alto valor, mas 
que condizem com o de-
safio assumido. É até uma 
forma de convencê-los a 
atuar pela companhia”, ex-
plica o sócio da BR Rating, 
primeira agência brasileira 
de governança corpora-
tiva, Ronald Bozza.

A pesquisa é baseada 
em dados públicos, pois 
a CVM exige que as em-
presas de capital aberto 
divulguem a remunera-
ção de seus executivos. A 
Comdinheiro compilou 
essas informações para 
realizar o levantamento, 
que não inclui Natura, 
Hering e Locaweb por 
falta de dados referentes 
a um dos anos compara-
dos.

Algumas das compan-
hias pesquisadas mais que 
dobraram a remuneração 
de seus executivos, mes-
mo registrando prejuízos 
bilionários. Uma situa-
ção que contrasta com a 
realidade de milhões de 
brasileiros. Pesquisa feita 
pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), divulgada 
em junho, mostra que a 
renda média per capita 
dos trabalhadores caiu de 

R$ 1.122 para R$ 995 no 
primeiro trimestre do ano 
em comparação com igual 
período de 2020, recuo 
de 11,3%. Aumento do 
número de desemprega-
dos e redução dos salários 
durante a pandemia foram 
os principais motivos para 
o resultado.

“O descolamento da 
remuneração de altos ex-
ecutivos em períodos du-
ros como o da pandemia 
agride dois temas do ESG: 
social, pois a empresas 
apresentaram cortes de 
funcionários, mas não re-
duziram a remuneração 
dos tomadores de decisão; 
e claramente a governança, 
ao apresentar um descola-
mento entre a tomada de 
decisão da empresa e o 
alinhamento e transpar-
ência com os acionistas 
minoritários”, diz o dire-
tor da Comdinheiro, Filipe 
Ferreira.

Mais salário, menos lucro

A empresa que registrou 
maior aumento de salário 
foi a operadora de turismo 
CVC. A remuneração do 
seu principal executivo 
cresceu 347%, saltando de 
R$ 3,8 milhões em 2019 
para R$ 17,3 milhões em 
2020. O aumento con-
trasta com a realidade do 
setor que a companhia 

está inserida. O turismo 
foi um dos mais prejudica-
dos pela pandemia no ano 
passado. Tanto que a CVC 
aderiu à Medida Provisória 
936, que previa redução de 
jornada e corte de salários 
e, ainda assim, reportou 
prejuízo líquido de R$ 
1,23 bilhão em 2020. 

Para Ferreira, a decisão 
de aumentar a remune-
ração do executivo em 
um momento de queda de 
lucro é um claro desalin-
hamento de interesses. “O 
executivo deveria ser re-
sponsável por gerar valor 
aos acionistas. Quando o 
resultado ruim da com-
panhia não reflete na re-
muneração dos diretores, 
pode ser uma sinalização 
ruim de que o foco saiu 
do valor ao acionista”, res-
salta.

Bozza explica que a 
ideia de que o executivo 
tem poder para definir seu 
próprio salário é errada. 
“Companhias abertas con-
tam com um Conselho 
de Administração, que é 
o responsável por definir 
o tipo de remuneração e 
os benefícios que os altos 
executivos irão receber. 
Além disso as Assemble-
ias Gerais também são 
responsáveis por aprovar 
e anuir tais políticas salari-
ais”, pondera.

No setor de aviação, 

outro muito prejudicado 
pela pandemia, a compan-
hia aérea Azul reajustou 
em 95% a remuneração 
de seu principal executi-
vo, de R$ 6,9 milhões em 
2019 para R$ 13,5 milhões 
em 2020, mesmo com um 
prejuízo de R$ 10,83 bil-
hões, bem acima do apu-
rado em 2019, que foi de 
R$ 2,4 bilhões.

No segmento educacio-
nal, outro muito afetado 
pela pandemia, a Cogna 
apresentou prejuízo líqui-
do de R$ 5,81 bilhões, mas 
os ganhos do CEO salta-
ram de R$ 22,8 milhões 
para R$ 32,5 milhões, au-
mento de 43%.

Santander é a que paga mais

No setor bancário, o 
CEO do Santander teve 
seus ganhos reajustados 
de R$ 45,3 milhões para 
R$ 49,9 milhões. É a em-
presa que paga a maior re-
muneração entre as 77 que 
integram o levantamento. 
Mas o banco tem a seu fa-
vor o fato de ter lucrado 
R$ 13,45 bilhões no ano 
passado.

Outras instituições fi-
nanceiras, mesmo lucran-
do muito, deram exemplo 
nesse momento de dificul-
dades. Com lucro líquido 
de R$ 15,06 bilhões, o Itaú 
Unibanco reduziu o salário 

de seu presidente em 33%, 
de R$ 52 milhões para R$ 
34,7 milhões. O Bradesco 
fez o mesmo. Apesar do 
lucro de R$ 16,03 bilhões 
em 2020, a remuneração 
de seu principal executivo 
foi reduzida de R$ 30,6 
milhões para R$ 23,7 mil-
hões (-12%).

“Os diretores dos prin-
cipais conglomerados 
financeiros do país são 
historicamente bem remu-
nerados. Com a pandemia, 
os lucros reduziram, é 
fato, mas ainda foram ex-
pressivos. Neste caso, há 
sentido em manter o pata-
mar de remuneração. Em 
outros casos, no entanto, 
vemos resultados muito 
aquém dos históricos e di-
retores aumentando seus 
bônus”, observa Ferreira, 
da Comdinheiro.

Com prejuízo de R$ 
340 milhões no ano pas-
sado, a BR Malls, do 
setor de shopping cen-
ters (também muito prej-
udicado), foi a empresa 
que mais reduziu os ren-
dimentos de seu principal 
executivo, de R$ 9,1 mil-
hões para R$ 2,8 milhões 
(-69%). Ela foi acompan-
hada pela sua concor-
rente, a Multiplan, cujo 
presidente recebeu 64% 
menos. Era R$ 20,1 mil-
hões em 2019 e caiu para 
R$ 7,1 milhões em 2020.
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