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TURISMO NO
RIO DE JANEIRO
Falar em duplicar o número de 
turistas é total falta de conhecimento. 
Por Bayard Boiteux, página 3

ENSINO
REMOTO
Alunos e professores opinam sobre 
aulas à distância na pandemia.  
Por Paulo Alonso, página 2

R$ 9,5 BILHÕES EM 
DÉBITOS DE ICMS
Petrobras é a primeira na lista da 
Dívida Ativa do Rio. Por Sidnei 
Domingues e Sérgio Braga, página 4

TCU suspende 
processo de 
desestatização 
da Ceitec

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) determinou ao Ministé-
rio da Economia que interrompa 
o processo de desestatização do 
Centro Nacional de Tecnologia 
Eletrônica Avançada (Ceitec) até 
nova deliberação do Tribunal. No 
prazo de 60 dias, o Ministério da 
Economia precisará enviar uma 
série de informações à Corte de 
Contas.

A estatal federal é a única fabri-
cante de chips e semicondutores 
da América Latina. A decisão foi 
baseada em voto do revisor da 
matéria, ministro Vital do Rêgo, 
que considerou frágeis as justifi-
cativas apresentadas pelo Gover-
no Federal para fundamentar a 
desestatização da empresa.

“Os motivos que conduziram 
à liquidação da Ceitec não se sus-
tentam, carecendo de maior fun-
damentação, pois se apoiaram 
em análises que não ponderaram 
relevantes perdas e dispêndios de 
recursos públicos como conse-
quências imediatas desta linha de 
ação”, disse o ministro revisor.

“Sem a Ceitec, o Brasil perde-
rá o seu passaporte de tecnologia 
nacional para o futuro, atuando na 
contramão de outros países e con-
tinuará dependente de tecnologia 
estrangeira”, alertou o diretor do 
Sindicato dos Metalúrgicos da 
Grande Porto Alegre e funcioná-
rio da Ceitec Edvaldo Muniz.

O sindicalista lamentou que 
todos os engenheiros da área de 
design já foram embora, a convite 
de outras empresas. “Estão con-
denando a nação ao subdesenvol-
vimento nessa área.”

Dividendos pagarão pouco mais 
da metade da taxa sobre salários
Câmara reduz imposto de 20% para 15%

O Plenário da Câmara 
aprovou destaque do 
partido Republicanos 

e reduziu de 20% para 15% a alí-
quota do Imposto de Renda reti-
do na fonte dos lucros e dividen-
dos distribuídos pelas empresas 
aos investidores. O destaque foi 
aprovado com 319 votos contra 
140, e duas abstenções.

A taxa de 20% constava no 
texto-base do projeto das novas 
regras do Imposto Renda (PL 
2337/21), aprovado nesta quar-
ta-feira, conforme havido sido 
proposto pelo Governo Federal. 
Pessoas físicas estão isentas da 
tributação de lucros e dividendos 
desde 1996, informa a Agência 
Câmara.

A oposição foi contrária à 
mudança. “Isso é um escânda-
lo”, afirmou o deputado Afonso 
Florence (PT-BA). “É preciso 
valorizar quem produz”, rebateu 
Efraim Filho (DEM-PB).

O PT propusera três alíquo-
tas (20%, 25% e 35%), com ba-
se no valor distribuído. O PSOL 
defendeu alíquota igual às faixas 
das pessoas físicas tributadas pelo 
IR. Os dois destaques foram re-
jeitados, assim como o do partido 
Novo, que pretendia criar uma re-
gra de transição. A maior alíquota 
sobre salários é de 27,5%.

Na avaliação do presidente da 
Comissão de Seguridade Social e 
Família da Câmara, deputado Dr. 
Luizinho (PP-RJ), o texto do re-
lator Celso Sabino (PSDB-PA) é 
benéfico para 95% dos médicos 

e dentistas que são PJ no Brasil. 
A proposta manteve a isenção 
para pessoas jurídicas inseridas 
no Simples e no lucro presumido 
com faturamento até R$ 4,8 mi-
lhões por ano, caso da maior parte 
dos profissionais liberais da área 
médica, comemora Dr. Luizinho.

Além de manter a isenção nes-
sa faixa de renda, ainda houve re-
dução na tributação na fonte das 
empresas, de 15% para 12%, no 
IR do ano que vem. A Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL) diminuirá 0,5 ponto 
percntual em duas etapas, condi-
cionadas à redução de incentivos 
tributários que aumentarão a arre-
cadação.

A faixa de isenção do Imposto 
de Renda da Pessoa Física pas-
sa de R$ 1.903,98 para R$ 2.500 
mensais, correção de 31,3%. Igual 

índice é usado para reajustar a 
parcela a deduzir por aposentados 
com 65 anos ou mais. As demais 
faixas terão reajuste entre 13,2% 
e 13,6%, enquanto as parcelas a 
deduzir aumentam de 16% a 31%. 
Deduções com dependentes e 
educação continuam no mesmo 
valor.

Para André Macêdo, contador 
e advogado com Especialização 
em Direito Tributário e Gestão 
Pública, o Brasil precisa tributar 
cada vez mais a renda e diminuir 
a tributação sobre o consumo pa-
ra tornar os impostos mais justos 
e diminuir a desigualdade. Ex-
-secretário de Tributação de Na-
tal (2009-2012) e sócio da MRD 
Consulting e Contabilidade, Ma-
cêdo afirma que as empresas pre-
cisam é que o sistema tributário 
nacional seja simplificado.

Macêdo: tributar mais a renda e menos o consumo

Indústria: de 7 meses em 2021, 5 são negativos

A produção industrial apre-
sentou queda de 1,3% na 
passagem de junho para 

julho, após retração de 0,2% no 
mês anterior. Com o resultado, a 
indústria acumula queda de 1,5% 
em dois meses, após alta de 1,2% 
em maio. Os dados são da Pes-
quisa Industrial Mensal (PIM) do 
IBGE. No ano, a indústria acu-
mula alta de 11% e, em 12 meses, 
de 7%. Com o resultado de julho, 
a produção industrial ficou 2,1% 
abaixo do patamar anterior à pan-
demia, de fevereiro de 2020.

Para o Instituto de Estudos pa-
ra o Desenvolvimento Industrial 
(Iedi), a segunda metade de 2021 
começou como havia terminado 
o semestre anterior, isto é, com 

grande dificuldade para crescer. 
Dos sete meses de 2021 com da-
dos oficiais, cinco são negativos, 
um mês de virtual estabilidade e 
apenas uma taxa positiva de cres-
cimento na série com ajuste. O 
PIB da indústria de transforma-
ção, divulgado quarta-feira, acu-
mulou dois trimestres no verme-
lho.

Uma das influências negativas 
mais importantes da produção 
industrial de julho foi do setor 
de bebidas, que caiu 10,2%, in-
terrompendo três meses de taxas 
positivas consecutivas, quando 
acumulou alta de 11,7%. Outro 
setor que pressionou o resultado 
foi de produtos alimentícios, com 
queda de 1,8%, a segunda seguida, 

acumulando perda de 3,8%.
“Há dificuldade das pessoas em 

obter emprego, com um contin-
gente importante fora do merca-
do de trabalho, a precarização do 
emprego e a retração na massa 
de rendimento, como mostrou a 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) Contínua, 
divulgada na terça-feira”, enume-
ra André Macedo, gerente da pes-
quisa do IBGE, ressaltando tam-
bém a contribuição do processo 
inflacionário que vem diminuindo 
a renda das famílias e o consumo 
no dia a dia. “O resultado da in-
dústria está no escopo dos resulta-
dos de renda, emprego e inflação 
mostrado pelas demais pesqui-
sas”, observa. Página 3

XP reduz de 
2,3% para 1,7%
previsão do 
PIB em 2022

O Produto Interno Bruto (PIB), 
a soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país, ficou pratica-
mente estável no 2º trimestre em 
comparação ao trimestre imediata-
mente anterior (-0,05%). “O resul-
tado é inferior à nossa expectativa 
(0,3%) e ao consenso de mercado 
(0,2%)”, revelou o economista Ro-
dolfo Margato, da XP, em relatório 
divulgado nesta quinta-feira. 

“Considerando a deterioração 
das condições financeiras, os efei-
tos da crise hídrica e o menor car-
rego estatístico a ser deixado pelo 
PIB deste ano, revisamos também 
nossa projeção para o crescimen-
to do PIB no ano que vem, de 
2,3% para 1,7%”, explicou.

Para Margato, o novo cenário 
base não incorpora racionamento 
de energia elétrica propriamente 
dito (redução forçada do consu-
mo), “mas reconhecemos a pro-
babilidade crescente deste cenário 
alternativo, que puxaria o cresci-
mento do PIB de 2022 ainda mais 
para baixo. A persistência da pres-
são inflacionária (possivelmente 
implicando uma política monetá-
ria mais dura do que o esperado) e 
eventual desaceleração mais inten-
sa da demanda global (riscos asso-
ciados à disseminação da variante 
Delta da Covid-19) representam 
outros riscos importantes para o 
quadro da atividade doméstica”.

“A despeito da surpresa baixis-
ta trazida pelos resultados do 2º 
trimestre, esperamos recuperação 
importante do PIB na segunda 
metade do ano, puxada sobretudo 
pela retomada dos serviços pres-
tados às famílias e normalização 
gradual dos serviços públicos. Por 
ora, estimamos alta de 0,8% para 
o PIB do 3º trimestre. Isto posto, 
o menor efeito de carrego estatís-
tico deixado pelos números do úl-
timo trimestre nos levou a revisar 
nossa projeção para o crescimen-
to do PIB de 2021, de 5,5% para 
5,3%”, disse o economista.

Margato ressalta que mais im-
portante neste momento é desta-
car o surgimento de alguns ventos 
contrários ao cenário da atividade 
local. “Em primeiro lugar, o au-
mento da percepção de risco fis-
cal, incertezas políticas e inflação 
alta pioraram substancialmente 
as condições financeiras ao longo 
das últimas semanas. Por exem-
plo, as taxas de juros reais ex-ante 
saltaram de cerca de 2,2% no final 
de junho para 3,6% atualmente. 
Em nosso cenário básico anterior, 
acreditávamos que as taxas de ju-
ros reais atingiriam 3% no início 
do próximo ano”, citou.

Foto divulgação MRD



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444

Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

Por Paulo Alonso

Em 2020, a pandemia 
da Covid-19 teve 
grande impacto na 

educação superior brasilei-
ra, que vem sofrendo mais 
uma vez agora em 2021. As 
Instituições de Ensino Su-
perior de todo o país tive-
ram de suspender as aulas 
presenciais e precisaram se 
reinventar para substituí-las 
por aulas remotas ou híbri-
das, adequando-se ao pe-
ríodo de quarentena e dis-
tanciamento social. E essa 
decisão precisou ser toma-
da da noite para o meio-dia, 
pois as aulas precisavam 
continuar e o calendário 
acadêmico necessitava ser 
preservado, para que não 
houvesse prejuízo na for-
mação do alunado.

Para avaliar o grau de 
satisfação dos corpos do-
centes e discente, o Institu-
to Semesp fez uma ampla 
pesquisa, tabulou dados, 
construiu gráficos e exibiu 
comentários. O resultado 
desse trabalho de relevante 
importância para a socieda-
de do conhecimento segue, 
em formato de artigo.

Após o segundo ano leti-
vo de restrições provocadas 
pela pandemia da Covid-19, 
com quase 600 mortos no 
país, a maioria dos alunos 
de cursos presenciais ava-
liou positivamente a experi-
ência com as aulas remotas 
como ótima ou boa: 45,9% 
dos alunos das IES públicas 
e 50,5% das privadas. Pa-
ra a maioria dos alunos, os 
professores se adaptaram 
às tecnologias após mais 
de um ano de aulas remo-
tas, sendo ainda mais sig-
nificativa entre os alunos 
de IES privadas (76,1%). 
O comprometimento dos 
professores durante as aulas 
remotas também foi mui-
to bem avaliado pelos alu-
nos de cursos presenciais: 
90,4% na rede privada e 
88,4% na pública.

Com relação à qualidade 
das aulas, 57,4% dos alunos 
matriculados em instituições 
privadas e 51,7% de IES pú-
blicas concordaram que hou-
ve uma melhora no segundo 
ano de aulas remotas. Sobre 
o nível de aprendizagem du-
rante as aulas remotas, 58,6% 
e 60,6% dos alunos de IES 
privadas e públicas, respec-
tivamente, apontaram como 
ótimo ou bom.

No entanto, apesar da 
experiência positiva, é alar-
mante o percentual de alu-
nos que afirmou ter tido 
problemas de saúde mental 
na pandemia: 91,1% nas 
IES privadas e 94,2% nas 
públicas. Os alunos tam-
bém mencionaram que 
sentiram falta com as aulas 
remotas do convívio social 
com os colegas. Esse, se-
gundo revela a pesquisa, foi 
o mais citado como ponto 
negativo.

Outro dado que chama 
a atenção é que, nas IES 
privadas, um em cada três 
alunos (32,8%) nunca abriu 
a câmera nas aulas remotas. 
Os motivos são diversos: 
vergonha, timidez, ambiente 
inadequado, compartilhado 
ou barulhento, se sentem 
desconfortáveis, consideram 
invasivo ou desnecessário, 
internet ruim, falta de obri-
gatoriedade, dentre outros.

Apesar das dificuldades 
apontadas com as aulas re-
motas, mais da metade dos 
alunos afirmou que gostaria 
de continuar com os benefí-
cios das aulas remotas após 
o fim da restrição devido à 
pandemia. Porém, apenas 
19,8% dos alunos das IES 
privadas e 8,5% das IES pú-
blicas gostariam de manter 
a experiência com 100% de 
aulas remotas, evidenciando 
a necessidade de criação de 
novos modelos que combi-
nem as várias experiências. 
Vale destacar que uma par-
cela significativa de alunos 
quer retornar 100% presen-
cial: 47% na rede privada e 
43,2% na rede pública.

Os dados dessa pesqui-
sa possibilitam que toda 
a comunidade acadêmica 
compreenda a vivência e a 
experiência com as aulas re-
motas e, ao mesmo tempo, 
reflita sobre os novos desa-
fios para o ensino superior e 
o que deve ser aperfeiçoado 
no período pós-pandemia, 
provocando uma discussão 
construtiva sobre o futuro 
da educação com o ensino 
híbrido.

Muito controverso, o 
modelo remoto também 
agradou grande parte dos 
alunos, que destacou estar 
muito bem adaptado, com 
excelente ganho na quali-
dade de vida, melhoria no 
aproveitamento do tem-
po disponível e aumento 
da produtividade. Muitos 
mencionaram a possibili-

dade de um ensino híbrido 
em breve. Sendo assim, os 
principais pontos positivos 
citados foram:

Comodidade – o fa-
to de estudar em casa, em 
um ambiente seguro e sem 
a necessidade de precisar 
se locomover por um lon-
go período e em meios de 
transporte lotados se mos-
trou uma excelente opção 
para muitos alunos do ensi-
no superior, principalmen-
te entre os que trabalham. 
Houve otimização do tem-
po, redução nas despesas 
com transporte e alimenta-
ção, aumento da qualidade 
de vida e menor desgaste 
físico e mental.

Produtividade – os alu-
nos relataram ótima experi-
ência com as aulas ofertadas 
remotamente, ampliando 
o foco, a flexibilidade e a 
capacidade de concentra-
ção para a realização das 
atividades. Alguns alunos 
comentaram que apresen-
taram dificuldade no início, 
mas com o tempo foram se 
adaptando e se organizando 
melhor.

Empenho dos docen-
tes – os alunos reconhe-
ceram a alta dedicação dos 
professores para adminis-
trar as aulas em uma moda-
lidade diferente e a disposi-
ção para atender e sanar as 
dúvidas dos alunos.

Os alunos das institui-
ções públicas se mostraram, 
de forma geral, mais satis-
feitos (63,5%) com a ins-
tituição de ensino na qual 
estão matriculados do que 
os alunos das IES privadas 
(41,2%). A diferença pode 
ser explicada por uma ser 
gratuita e a outra não, o que 
aumenta o grau de exigên-
cia de quem paga.

Além disso, especifica-
mente na rede privada, os 
alunos da modalidade EAD 
(48,6%) se mostraram mais 
satisfeitos do que os do pre-
sencial (39,0%), o que pode 
ser justificado porque quem 
faz EAD já tem a expectati-
va de aulas online.

Os alunos de graduação, 
sempre de acordo com a 

pesquisa, também sugeri-
ram alguns pontos para ser 
melhorados na oferta das 
aulas síncronas. Dentre eles, 
disponibilizar as aulas gra-
vadas para posterior con-
sulta; disponibilizar livros 
e conteúdos digitais; flexi-
bilizar o horário das provas 
online; inserir metodologias 
de aula mais dinâmicas; me-
lhorar a comunicação com 
o aluno; melhorar as fer-
ramentas digitais utilizadas 
pelos professores durante 
as aulas; melhorar a quali-
dade do conteúdo das aulas; 
melhorar o atendimento ao 
aluno; realizar provas pre-
sencialmente; reduzir o nú-
mero de alunos nas turmas 
remotas; reduzir o número 
de atividades extraclasse; 
reduzir o tempo das aulas 
remotas expositivas; utilizar 
uma mescla de aulas remo-
tas (teóricas) e presenciais 
(práticas) após a pandemia.

A maior parte das recla-
mações dos alunos, que aca-
bam interferindo no grau 
de satisfação com a insti-
tuição de ensino, está rela-
cionada à falta de suporte, 
apoio e comunicação. Os 
alunos enfrentam dificulda-
des para resolver problemas 
individuais, pela demora no 
atendimento, falta de aten-
ção ou até mesmo desor-
ganização da IES. Também 
houve reclamações quanto 
às aulas remotas, que se-
gundo a opinião dos alunos, 
apresentaram falhas e que-
da na qualidade, com conte-
údo fraco. Outro problema 
destacado é a qualidade do 
ensino que deixa a desejar 
com grade curricular ruim 
e ultrapassada para atender 
as necessidades do mercado 
atual.

Praticamente todas as 
instituições de ensino supe-
rior no Brasil, sejam priva-
das ou públicas, nas quais 
os docentes que participa-
ram da pesquisa trabalham, 
tiveram que se adaptar e 
adotaram o sistema de en-
sino remoto devido à pan-
demia. Nas IES privadas, 
85,9% dos docentes avaliam 
positivamente a experiência 

com as aulas remotas. Já nas 
públicas, esse percentual fi-
cou em 81,5%.

Na opinião dos respon-
dentes, 91,6% e 83,1% dos 
docentes das redes privada 
e pública, respectivamente, 
se sentem preparados para 
lecionar de forma online. 
É possível perceber um 
aumento da confiança dos 
professores nesse quesito: 
no início da pandemia, 84% 
e 80% dos docentes das re-
des privada e pública, res-
pectivamente, responderam 
que estavam preparados 
para o modelo de aulas re-
motas.

Em relação à forma co-
mo as aulas remotas estão 
sendo conduzidas, na rede 
privada, 63,5% concordam 
que as aulas apresentadas 
sejam atrativas nesse novo 
formato. Nas instituições 
públicas esse percentual é 
menor, em torno de 56,3%.

Quatro em cada cinco 
professores acredita que os 
alunos estão mais desaten-
tos nas aulas remotas. Nas 
instituições privadas, esse 
percentual é de 81,0% e nas 
públicas, 79,6%.

Um aspecto positivo, 
todavia, é quanto à melho-
ra do conhecimento dos 
docentes em ferramentas 
tecnológicas após a apli-
cação das aulas de forma 
online: 91,8% e 89,2% dos 
docentes de IES privadas e 
públicas, respectivamente, 
concordam com essa afir-
mação.

No entanto, a maioria 
dos professores respondeu 
que está trabalhando mais 
tempo nas aulas online em 
comparação à modalidade 
presencial: 94,6% na rede 
privada e 93,8% na rede pú-
blica.

Também chama atenção 
o fato de os docentes ex-
pressarem maior desgaste, 
problemas de ansiedade, 
aumento de estresse, dores 
musculares, cansaço físico e 
mental. Além disso, os pro-
fessores também demons-
traram preocupação com a 
qualidade do aprendizado 
dos estudantes. Apesar de 
a maior parte dos docentes 
considerar bom o nível de 
comprometimento dos alu-
nos durante as aulas remo-
tas, muitos relataram como 
fator negativo a baixa parti-
cipação dos estudantes.

Por outro lado, após o 
fim das restrições por conta 

da pandemia, pela experiên-
cia que tiveram com as aulas 
remotas, 46,4% e 49,2% dos 
docentes de IES privadas e 
públicas, respectivamente, 
gostariam de continuar com 
um misto de aulas online.

Na opinião dos docentes, 
muitas atividades podem 
ser realizadas na modalida-
de online, como aulas teó-
ricas e apresentação de con-
teúdo, além de atividades 
complementares ao curso 
etc. Já outras atividades, 
apontadas como mais com-
plexas e que requerem mais 
participação dos estudantes, 
precisam ser presenciais, 
como provas, aulas práticas, 
debates, uso de laboratórios 
e estágio.

Os dados dessa pesqui-
sa possibilitam que toda 
a comunidade acadêmica 
compreenda a vivência e a 
experiência com as aulas re-
motas e, ao mesmo tempo, 
reflita sobre os novos desa-
fios para o ensino superior e 
o que deve ser aperfeiçoado 
no período pós-pandemia, 
provocando uma discussão 
construtiva sobre o futuro 
da educação com o ensino 
híbrido.

O Instituto Semesp é um 
centro de inteligência ana-
lítica criado pelo Semesp. 
Integrado por especialistas 
com sólida experiência no 
levantamento e análise de 
dados sobre o ensino supe-
rior, o Instituto desenvolve 
estudos, pesquisas, indica-
dores e análises estatísticas 
referentes ao setor. Seu ob-
jetivo é disponibilizar para 
pesquisadores, educadores, 
gestores privados e públicos, 
jornalistas e para a sociedade 
em geral informações rele-
vantes e confiáveis que lhes 
permitam tomar decisões, 
estabelecer estratégias ou 
formular políticas públicas, 
visando o desenvolvimento 
da educação superior.

O Instituto é responsável 
por estudos e pesquisas di-
vulgados anualmente pelo 
Semesp, como o Mapa do 
Ensino Superior no Brasil, 
a Pesquisa de Empregabili-
dade, a Pesquisa de Inadim-
plência e a Pesquisa sobre 
Cursos de Especialização 
Lato Sensu no Brasil, den-
tre outros diagnósticos con-
siderados essenciais para a 
compreensão do setor.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Apenas 19,8% dos 
alunos das IES 
privadas e 8,5% 

das públicas que-
rem 100% de aulas 

remotas

Quatro em cada 
cinco professores 
acredita que os 

alunos estão mais 
desatentos nas au-

las remotas

Sexta-feira, 3 de setembro de 2021

Alunos e professores opinam sobre aulas remotas na pandemia
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Nova cônsul-geral  
dos EUA no RJ

A diplomata de carreira Jacqueline Ward é a nova côn-
sul-geral dos EUA, no Rio de Janeiro. Antes, serviu 

na embaixada em Bogotá, como conselheira econômica. 
Low profile, é uma entusiasta por todos os países por que 
passa. O Rio está na torcida para que seja uma riomaníaca. 

Pandemia em foco

Carina Alves acaba de lançar Covid 19 – emoções em co-
lapso, pela editora Brazil Publishing. Os 56 relatos advin-
dos de várias situações trazem uma importante colabora-
ção sobre saúde mental na maior crise sanitária no Brasil. 
No formato e-book e impresso, pode ser adquirido na 
Amazon e Livraria da Travessa.

Museu em alerta

Com 14 mil peças etnográficas da cultura indígena, o 
Museu do Índio, em Botafogo, foi autuado, por não cumprir 
a legislação contra incêndio e pânico, pelo Corpo de Bom-
beiros. Tomara que tomem as providências cabíveis para 
evitar o que ocorreu com a Cinemateca, em São Paulo.

Dívidas com  
organismos internacionais

O Brasil continua no cadastro de inadimplentes das 
organizações internacionais, como a ONU, OEA e CPLP. 
Com a ONU, são US$ 342 milhões, o que pode nos levar 
a perder o direito de voto na Assembleia Geral, em 2022. 
Com a CCPL, mais de € 800 mil; e com a OEA, US$ 21,8 
milhões. No mínimo, constrangedor.

Viva o café

Segundo recente estudo divulgado pela Sociedade Eu-
ropeia de Cardiologia, a ingestão de até 3 xícaras de café 
por dia diminui o risco de mortes por doenças cardía-
cas. O café tem sido considerado um aliado importante 
também na prevenção do Alzheimer e Parkinson. Deve, 
mesmo assim, ser bebido com moderação e temperatura 
abaixo de 60 graus centígrados.

Irmãos Weintraub
Têm causado mal estar no Banco Mundial e na OEA os 

posts políticos e reiterados de dois funcionários das enti-
dades, os irmãos Weintraub. Além de atentarem contra o 
Estado democrático de direito brasileiro, ferem os códigos 
de ética das organizações.

Pensamento da semana
“É proibido deixar de ser feliz. Abster-se de sorrir. 

Nunca pare de viver como um pássaro que busca nos 
voos a arte de encantar. Aceite pensamentos e gestos 
diferentes dos seus. Sinta o ar do verde que engloba seu 
olfato e não tenha medo de mostrar seu amor e carinho. 
Caminhe pelo desconhecido de cabeça erguida. Abrace 
e beije mesmo sem ser solicitado. Demonstre poesia e 
emoção em cada gesto da razão. Saiba manter as pessoas 
com suas pulsações de saudade e apego ao mundo das 
descobertas. Seja portador da tirania da solidão conjunta 
de pressão repleta de luz, no alvorecer da estrela cobiçada! 
Brinque de ser um novo céu cada dia!”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

REQUERIMENTO DE LICENÇA
EPISKIN BRASIL BIOTECNOLOGIA EIRELI - 32.204.407/0001-
27 torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, 
através do processo nº EIS-PRO-2021/02249, Licença Ambiental 
Municipal para a atividade de Laboratório de Pesquisa e Produção 
de Meios Orgânicos Biológicos, localizado na Ilha do Fundão, s/n, 
LOT 03 PAL 48212 VIA PROJETADA 1 DO PAL 48212 2100 ILHA 
DO BOM JESUS CIDADE UNIVERSITARIA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do
Rio de Janeiro, abaixo-assinado, no uso de suas atribuições e cumpridos os
dispositivos estatutários e constitucionais, CONVOCA os associados quites e
em pleno gozo de seus direitos para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-
se no dia oito de setembro de 2021, às 18h30, em primeira convocação, e, às
19 horas, em segunda convocação, em transmissão de forma virtual pela
plataforma Zoom com inscrição prévia pelo e-mail
sindicato-rio@jornalistas.org.br informando nome completo, CPF, matrícula de
sócio, para receber o link a ser informado aos inscritos pelo e-mail
sindicatorio@jornalistas.org.br para discutir e votar a seguinte ordem do dia: 1)
Prestação de contas do exercício de 2020, discutir o balanço de 2020 e o
respectivo parecer do Conselho Fiscal e o plano de atividade para o ano de
2021 e 2) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 3 de setembro de 2021.

Verginia Dirami Berriel
Diretoria de Administração e Finanças do Sindicato dos

Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro (SJPMRJ)

Produção industrial abaixo  
do patamar pré-pandemia
Queda de 1,3% em junho seguida de 1,5% em maio

A produção indus-
trial recuou 1,3% 
em julho. É o se-

gundo resultado negativo 
consecutivo, acumulando 
com o mês anterior perda 
de 1,5%, após alta de 1,2% 
em maio. Com a queda de 
julho, a produção industrial 
ficou 2,1% abaixo do pata-
mar pré-pandemia, de feve-
reiro de 2020. Em relação a 
julho de 2020, houve avan-
ço de 1,2%, sendo a décima 
primeira taxa positiva con-
secutiva nessa comparação. 
No ano, o setor registra al-
ta de 11% e, em 12 meses, 
de 7%. Os números são da 
Pesquisa Industrial Men-
sal (PIM), divulgada nesta 
quinta-feira pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Segundo André Macedo. 
gerente da pesquisa, em li-
nhas gerais, o comporta-
mento de julho não é muito 
diferente do que já vem sen-
do observado ao longo do 
ano. Dos sete meses, houve 
queda em cinco. Acrescen-
tou que o resultado conti-
nua relacionado aos efeitos 
da pandemia. Em janeiro de 
2021, a produção industrial 
chegou a ficar 3,5% acima 

do patamar pré-pandemia, 
mas depois desse mês, ain-
da no início do ano, hou-
ve fechamento e restrições 
sanitárias maiores em de-
terminadas localidades que 
afetaram o processo de pro-
dução.

A pesquisa mostrou 
também que a demanda 
doméstica provocou efei-
tos no resultado. A que-
da de 10,2% do setor de 
bebidas, foi uma das in-
fluências negativas mais 
importantes da produção 
industrial de julho. O re-
cuo deste setor no mês, 
interrompeu três meses de 
altas consecutivas, quando 
acumulou 11,7%. O setor 
de produtos alimentícios 
registrou retração de 1,8% 
e foi mais um que pres-
sionou o resultado. Esta 
foi a segunda queda segui-
da, acumulando perda de 
3,8%.

O resultado sofreu im-
pactos negativos impor-
tantes dos setores de veícu-
los automotores, reboques 
e carrocerias (-2,8%), de 
máquinas e equipamentos 
(-4,0%), de outros equi-
pamentos de transporte 
(-15,6%) e de indústrias 

extrativas (-1,2%).
No sentido contrário, en-

tre as sete atividades com 
crescimento na produção, 
coque, produtos derivados 
do petróleo e biocombus-
tíveis registraram alta de 
2,8%, provocando o prin-
cipal impacto positivo. Esse 
é o terceiro mês seguido de 
elevação com acumulado de 
10,2% de alta no período. A 
retração de julho atingiu du-
as das quatro grandes cate-
gorias econômicas e 19 dos 
26 ramos pesquisados. Bens 
de consumo duráveis regis-
trou queda de 2,7%, sendo 
o sétimo mês seguido de re-
cuo, acumulando perda de 
23,4% no período.

Além disso, bens inter-
mediários caíram 0,6%, so-
mando queda de 3,2% em 
quatro meses consecutivos. 
Já os setores de bens de ca-
pital (0,3%) e de bens de 
consumo semi e não-durá-
veis (0,2%) tiveram resulta-
dos positivos. No primeiro 
setor, foi a quarta expan-
são seguida acumulando 
alta de 5,9% no período; já 
o segundo setor devolveu 
pequena parte do recuo de 
1,7% em junho.

Em relação a julho de 

2020, a produção industrial 
aumentou 1,2%, com re-
sultados positivos em duas 
das quatro grandes catego-
rias econômicas, 14 dos 26 
ramos, 46 dos 79 grupos 
e 54,4% dos 805 produtos 
pesquisados.

O IBGE destacou que ju-
lho de 2021 teve um dia útil 
a menos que o mesmo mês 
em 2020. Foram 22 contra 
23. As principais influências 
positivas entre as atividades 
foram veículos automoto-
res, reboques e carrocerias 
(21,2%), metalurgia (24,8%) 
e máquinas e equipamentos 
(26,2%). Nas 12 atividades 
que recuaram, a influência 
negativa mais intensa ficou 
por conta de produtos ali-
mentícios (-10,3%). “Entre 
as contribuições negativas, 
destacam-se os ramos de 
bebidas (-15,2%), de indús-
trias extrativas (-2,7%), de 
móveis (-14,4%), de perfu-
maria, sabões, produtos de 
limpeza e de higiene pesso-
al (-9,8%), de equipamen-
tos de informática, produ-
tos eletrônicos e ópticos 
(-7,1%) e de máquinas, apa-
relhos e materiais” indicou 
a pesquisa caiu -15,6%.”

Assessor de 
senador preso 

Durante uma operação 
destinada a desmontar um 
esquema de tráfico de drogas 
em Rondônia, a Polícia Fede-
ral prendeu nesta quarta-feira 
(1) um assessor do senador 
Marcos Rogério (DEM-RO), 
Marcelo Guimarães Cortez 
Leite, após mandado de bus-
ca e apreensão incluindo sua 
casa. Ao tomar conhecimen-
to da prisão, o senador, um 
dos mais ferrenhos defenso-
res do governo Jair Bolsona-
ro na CPI da Covid exonerou 
o assessor do quadro de fun-
cionários de seu gabinete.

A prisão preventiva foi 
decretada pelo juiz Luís An-
tônio Sanada Rocha, da 1ª 
Vara de Tóxicos e Delitos 
de Porto Velho, no âmbito 
da Operação Alcance. Se-
gundo a PF, as investigações 

estão desarticulando um es-
quema criminoso de envio 
de carregamento de drogas 
de Rondônia para Fortale-
za, no Ceará. Em Porto Ve-
lho é investigada a lavagem 
de dinheiro do esquema. Os 
investigadores informaram 
que o grupo movimentou 
uma tonelada de cocaína e 
chegou a receber R$ 1,5 mi-
lhão em 15 dias.

De boca 
fechada

O vereador Carlos Bol-
sonaro (Republicanos) 
manteve em silêncio e pos-
tura inalterada nas sessões 
virtuais da Casa ao ser ques-
tionado sobre a determina-
ção judicial para quebra dos 
sigilos bancário e fiscal em 
investigação sobre supostas 
rachadinha e nomeações de 
“funcionários fantasmas” 

em seu gabinete na Câmara 
do Rio.

No fim da tarde desta 
quarta-feira (1), o verea-
dor Chico Alencar (PSOL) 
provocou o colega a se ma-
nifestar sobre a decisão da 
Justiça do Rio, mas Carlos 
manteve o silêncio.  No 
WhatsApp, tanto no grupo 
geral da Casa quanto num 
específico para os membros 
do Conselho de Ética, ne-
nhuma palavra sobre o as-
sunto. Chico Alencar, que 
integra o Conselho de Éti-
ca, não vê com bons olhos 
o silêncio da maioria dos 
colegas sobre as suspeitas 
que envolvem Carlos. Para 
ele, é a imagem da Câmara 
que está em jogo.

Enem desigual 
em 2021 

O Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) de 
2021, na gestão de Jair Bol-
sonaro e de seu ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, 
tem a menor proporção de 
inscritos pretos, pardos e 
indígenas dos últimos dez 
anos. Além disso, a prova 
tem a menor participação 
de candidatos com renda 
familiar de até 1,5 salário 
mínimo. Somente 11,7% 
dos inscritos são pretos, se-
gundo dados do Sindicato 
das Mantenedoras de Ensi-
no Superior (Semesp). 

Este é o menor índice 
desde 2009, quando eles re-
presentaram 6,3% dos inscri-
tos. Em 2016, por exemplo, 
1,1 milhão de inscritos eram 
pretos. Agora, o número caiu 
para 362,3 mil  Apenas 3,1 
milhões de estudantes se ca-
dastraram para realizar o exa-
me neste ano, o que marca o 
menor número de inscrições 
dos últimos 14 anos.
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Petrobras deve R$ 9,5 
bilhões em ICMS,  
garante CPI da Alerj

A Petrobras, que mantém os preços dos combustíveis 
nas alturas e que teve um lucro líquido de R$ 42,855 bi-
lhões no segundo trimestre de 2021, é a mesma empresa 
que deve R$ 9,5 bilhões em ICMS ao Governo do Estado. 
A constatação é da CPI dos Royalties e Participações Espe-
ciais, da Alerj. Em depoimento na comissão, o procurador 
estadual Paulo Enrique Mainier disse que a Petrobras ocu-
pa a primeira posição da lista de devedores do estado ins-
critos em Dívida Ativa. Outras cinco empresas petrolíferas 
estão entre os 10 maiores devedores do estado.

Maia entra no páreo

Depois de governar a 
cidade do Rio de Janeiro 
por três mandatos, o 
agora vereador de terceiro 
mandato consecutivo César 
Maia (DEM) é mais um dos 
pré-candidatos a governador 
nas eleições do ano que 
vem. A reaproximação com 
o prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, com indicações para o 
primeiro escalão do governo, inclusive, e sua fama de bom 
administrador o credenciam para a disputa.

Viva o vinho nacional!

Os vinhos e espumantes servidos em eventos da admi-
nistração pública deverão ser exclusivamente de produção 
nacional. É o que define projeto de lei, de autoria do depu-
tado André Ceciliano (PT), aprovado na Alerj esta semana. 
O parlamentar defende que a medida valoriza o patrimônio 
cultural do vinho nacional e proporciona a competitividade 
do setor vitivinícola e o enoturismo no Brasil.

Polícia para evitar  
roubo de cabos

O presidente da Comis-
são de Transportes da Alerj, 
Dionísio Lins (PP), disse 
que a Polícia Militar tem que 
agir para impedir os roubos 
de cabos que têm provoca-
do a paralisação de trens e 
composições do metrô. O 
parlamentar defendeu uma 
fiscalização rígida dos órgãos 
públicos nos ferros-velhos que compram o cobre extraído 
dos cabos roubados. Dionísio Lins enviou ofício à Super-
Via cobrando explicações sobre a paralisação do sistema de 
trens no início desta semana.

Homenagem a Paulo José

O Teatro Ipanema passará a se chamar Teatro Paulo 
José, uma homenagem ao ator, roteirista e diretor que mor-
reu no início do mês. O projeto de lei que pede a alteração 
no nome tramita na Câmara do Rio, assinado por 32 ver-
eadores, número suficiente para garantir sua aprovação em 
plenário. Na Casa ainda tramitam outros dois projetos de 
lei para homenagear Paulo José com nomes de logradouros 
públicos.

  César Maia

Divulgação CMRJ

  Dionísio Lins

Alerj

Viver Incorporadora e Construtora S.A. - (Em Recuperação Judicial) - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421 - Companhia Aberta - Edital 
de 2ª Convocação - Senhores Acionistas: Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 481, de 17/12/2009, conforme alterada 
(“Instrução CVM 481”) e da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam convocados os acionistas da Viver 
Incorporadora e Construtora S.A. - Em Recuperação Judicial (“Viver” ou “Companhia”), para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em segunda 
convocação, no dia 09/09/2021, às 10h, na sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, Edifício Centro Empresarial Mario 
Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002 (“AGE”), nos termos do Manual do Acionista divulgado pela Companhia em 02/08/2021, para 
deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo número 
de ações em que se divide o capital social da Companhia, considerando os aumentos de capital realizados dentro do limite do capital autorizado; (ii) Alterar 
o limite do capital autorizado da Companhia previsto no artigo 6º do seu Estatuto Social; e (iii) Consolidação e ratificação do Estatuto Social da Companhia. 
Documentos e informações à disposição dos acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE, inclusive o Manual 
dos Acionistas, contendo as propostas dos administradores para a AGE, encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia 
(www.ri.viverinc.com.br), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), 
conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, e Instrução CVM 481. Participação dos acionistas: Poderão participar da AGE ora convocada os acio-
nistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, sendo que as orientações 
detalhadas acerca da documentação exigida constam no Manual do Acionista. Para participar na AGE, os senhores acionistas deverão apresentar originais 
ou cópias dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição 
financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) documentos que 
comprovem os poderes do representante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso de fundos de investimento; e (iv) instrumento de 
procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Apresentação dos documentos para participação na AGE: 
Para fins de melhor organização da AGE, solicita-se aos acionistas da Companhia o depósito dos documentos relacionados acima na sede da Companhia, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, Edifício Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, aos cuidados do 
Diretor de Relação com Investidores e Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha, no horário das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, com antece-
dência mínima de 2 dias úteis a contar da hora marcada para a realização da AGE. Rodrigo César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

CRMPAR HOLDING S.A.
CNPJ nº 19.943.736/0001-21 - NIRE nº 35.300.463.781

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: 23 de abril de 2021, às 10:00 horas, na sede social da CRMPAR HOLDING S.A., localizada na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, nº 560, 1º andar, Sala 2, Vila Nova Conceição, CEP: 04508-030 (“Compa-
nhia”). 2. PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, a saber: (i) Sr. WILSON LOURENÇO DA ROSA, 
brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.990.741-0 e inscrito no CPF/ME sob nº 076.304.547-08, 
com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3311, 9º andar, 
CEP 04538-133; (ii) Sr. RAFAEL PATURY CARNEIRO LEÃO, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 6116433 SSP/PE e inscrito no CPF/ME sob nº 010.144.304-88, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3311, 9º andar, CEP 04538-133; (iii) Sr. ALBERTO ALVES DE CARVALHO JÚNIOR, bra-
sileiro, casado, consultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 2501763 (SSP-PE), inscrito no CPF/ME sob nº 407.594.404-25, 
residente e domiciliado em 10500 SW 69th Avenue, Miami, FL, 33156, Estados Unidos da América; e (iv) ANDREA OLIVEIRA MOTA 
BARIL, brasileira, casada, administradora de empresa, portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.402.957-7 SSP-PR, inscrita 
no CPF/ME sob nº 489.616.555-15, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em Rua Eduardo Sprada, 
4831, Casa 26, Campo Comprido, CEP 81270-010. 3. MESA: Presidente: Wilson Lourenço da Rosa; Secretário: Rafael Patury 
Carneiro Leão. 4. ORDEM DO DIA: (i) manifestar-se sobre o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, bem como 
aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial 
e demais demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020 (“Demonstrações 
Financeiras”); e (ii) reeleger os membros da Diretoria da Companhia para o próximo mandato. 5. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros 
aprovaram, por unanimidade de votos: 5.1. o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia 
correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, devidamente publicados, conforme exigência legal, 
nas edições de 31 de março de 2021 do Diário Oficial da União e do jornal Monitor Mercantil, nos termos do Artigo 13º, (e), do 
Estatuto Social da Companhia. 5.2. a reeleição dos atuais membros da diretoria da Companhia, todos com mandato de 3 (três) 
anos contado a partir desta data, nos termos do Artigo 15º do Estatuto Social da Companhia: (i) Sra. RENATA FIGUEIREDO DE 
MORAES VICHI, brasileira, casada, industrial, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.324.500-0 SSP/SP e inscrita no CPF 
sob o nº 222.076.838-42, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juriti, nº 73, Bloco B, 
apto. 211, Vila Uberabinha, CEP 04520-000, para o cargo de Diretora Presidente da Companhia; e (ii) Sr. FERNANDO GIONGO 
VICHI, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.536.871-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob 
o nº 267.078.158-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juriti, nº 73, Bloco B, apto. 
211, Vila Uberabinha, CEP 04520-000, para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia. Os diretores reeleitos declaram, 
sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação crimi-
nal, ou por se encontrarem sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 
ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a eco-
nomia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. Os diretores reeleitos tomarão posse assinando os respectivos “termos de posse” no livro competente. 
A remuneração global anual para os membros da Diretoria será o mínimo permitido na legislação em vigor. 6. ENCERRAMENTO 
E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada 
no respectivo livro. São Paulo, 23 de abril de 2021. Mesa: WILSON LOURENÇO DA ROSA - Presidente da Mesa; RAFAEL PATURY 
CARNEIRO LEÃO - Secretário da Mesa. JUCESP nº 390.197/21-0 em 12/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CRMPAR HOLDING S.A.
CNPJ/ME 19.943.736/0001-21 - NIRE 35300463781

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 dias do mês de abril de 2021, às 17:00 (dezessete) horas, na sede social da CRMPAR HOLDING 
S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, nº 560, 1º andar, Sala 2, Vila Nova 
Conceição, CEP: 04508-030 (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital de convocação, em razão da 
presença da totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 
3. PRESENÇA: Presentes os acionistas NIBS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Nibs”) e COCOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI- 
PAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (“FIP Cocoa”) acionistas titulares de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital 
social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 4. MESA: Presidente: Renata Figuei-
redo de Moraes Vichi; Secretário: Wilson Lourenço da Rosa. 5. PUBLICAÇÕES: Os documentos de que trata o artigo 133, inciso I 
e II da Lei nº 6.404/76 referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foram publicados no Diário Oficial 
da União e no Monitor Mercantil nas edições do dia 31 de março de 2021. 6. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) o Relatório Anual 
da Administração, o Balanço Patrimonial, bem como tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório 
Anual da Administração, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício 
social encerrado em 31.12.2020 (“Demonstrações Financeiras”); (ii) a reeleição dos membros do Conselho de Administração 
para o exercício social de 2021; (iii) a fixação da verba remuneratória global da administração da Companhia; e (iv) a escolha 
dos jornais em que serão realizadas as publicações da Companhia, conforme determinado pela Lei das S.A.. 7. DELIBERAÇÕES: 
Após examinarem e discutirem os assuntos constantes da Ordem do Dia, resolvem os acionistas da Companhia, por unanimida-
de e sem quaisquer ressalvas: (i) Aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia 
correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2020, os quais foram devidamente publicados no Diário 
Oficial da União e no Monitor Mercantil nas edições do dia 31 de março de 2021 e aprovados pelo Conselho de Administração 
em reunião realizada em 23 de abril de 2021, às 10:00. Tendo em vista que a Companhia apresentou prejuízo no montante de 
R$ 4.057.000,00 (quatro milhões e cinquenta e sete mil reais), a Companhia não constituirá reserva legal e nem realizará 
qualquer distribuição de dividendos aos acionistas, que aprovaram a compensação do montante do prejuízo do exercício da 
conta de lucros acumulados da Companhia. (ii) Aprovar a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração para 
novo mandato, que terminará na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2022, e que tomam 
posse nesta data mediante assinatura dos termos de posse  lavrados no livro de atas de reunião do conselho de administração. 
Sendo assim, foram reeleitos: a) WILSON LOURENÇO DA ROSA, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 10.990.741-0 e inscrito no CPF/ME sob nº 076.304.547-08, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3311, 9º andar, CEP 04538-133, ocupando o cargo de Presidente do Conselho 
de Administração da Companhia; b) RAFAEL PATURY CARNEIRO LEÃO, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 6116433 SSP/PE e inscrito no CPF/ME sob nº 010.144.304-88, com endereço comercial na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3311, 9º andar, CEP 04538-133, ocupando o cargo de Vice-Presidente 
do Conselho de Administração da Companhia; c) ALBERTO ALVES DE CARVALHO JÚNIOR, brasileiro, casado, consultor, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 2501763 (SSP-PE), inscrito no CPF/ME sob nº 407.594.404-25, residente e domiciliado em 10500 
SW 69th Avenue, Miami, FL, 33156, Estados Unidos da América, ocupando o cargo de membro do Conselho de Administração da 
Companhia; e d) ANDREA OLIVEIRA MOTA BARIL, brasileira, casada, administradora de empresa, portadora da Cédula de Iden-
tidade RG nº 14.402.957-7 SSP-PR, inscrita no CPF/ME sob nº 489.616.555-15, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, em Rua Eduardo Sprada, 4831, Casa 26, Campo Comprido, CEP 81270-010, ocupando o cargo de membro 
do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Conselho de Administração reeleitos declaram, sob as penas da 
lei, não estarem impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em 
decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. (iii) Aprovar, na forma do Artigo 152 da Lei das S.A., o montante global anual da remuneração dos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício de 2021, conforme documento arquivado 
na sede da Companhia, ficando ratificados os pagamentos realizados aos administradores da Companhia até esta data. Fica 
delegada ao Conselho de Administração a competência para fixar a forma de distribuição de tal montante entre os administra-
dores da Companhia, observados os critérios do Artigo 152 da Lei das S.A.. (iv) Em conformidade com o Artigo 289 da Lei das 
S.A., determinar que as publicações da Companhia serão realizadas no Diário Oficial da União e no jornal Monitor Mercantil.  
8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Acionistas presentes: NIBS Participações 
S.A. e Cocoa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada no respectivo 
livro. São Paulo, 23 de abril de 2021. RENATA FIGUEIREDO DE MORAES VICHI - Presidente da Mesa; WILSON LOURENÇO DA ROSA 
- Secretário da Mesa. JUCESP nº 390.196/21-6 em 12/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Sudeste terá 663 Km de novos 
trilhos e R$ 7,8 bi de investimento 

O escoamento de car-
gas pela região Sudeste de-
ve ser impulsionado com 
a construção de três novas 
linhas férreas a partir do 
instrumento de autoriza-
ções ferroviárias, previsto 
na Medida Provisória nº 
1.065/2021. Os primeiros 
requerimentos de interessa-
dos em usar o mecanismo 
para fazer e operar ferro-
vias, de maneira mais célere 
e simplificada, foram apre-
sentados nesta quinta-feira 
ao Governo Federal, duran-
te o lançamento do progra-
ma Pro Trilhos, no Palácio 
do Planalto.

As dez solicitações rece-
bidas totalizam 3,3 mil qui-
lômetros de novos trilhos, 
em nove estados, e R$ 53,5 
bilhões em investimentos 
privados. Desse total, 663 
quilômetros são na região 
Sudeste, e somam investi-
mento de R$ 7,8 bilhões, 
passando por três estados.

Os requerimentos co-
meçam a ser avaliados pelo 
Ministério da Infraestrutura 
(MInfra), responsável por 
emitir as autorizações, caso 
os empreendimentos cum-
pram todos os requisitos 
exigidos pelo Governo Fe-
deral, nos termos da MP nº 
1.065, publicada em 30 de 
agosto. As autorizações fer-
roviárias têm potencial de 
aumentar a participação do 

modal dos atuais 20% para 
40% da logística nacional 
de transportes até 2035.

Ligação com FCA

A VLI apresentou dois 
requerimentos para cons-
truir e operar ferrovias na 
região. A empresa propõe 
um novo segmento entre 
Uberlândia e Chaveslândia 
(MG), com 235 quilôme-
tros de extensão e investi-
mento de R$ 2,7 bilhões. O 
empreendimento será vol-
tado ao escoamento de ba-
salto até as regiões produto-
ras do agronegócio e grãos 
para exportação, sendo 
conectado à Ferrovia Cen-
tro-Atlântica (FCA), cuja 
prorrogação antecipada do 
contrato de concessão já foi 
qualificada no Programa de 
Parcerias de Investimentos 
(PPI) e deve ocorrer neste 
ano.

A VLI propôs ainda ao 
Governo Federal uma short 
line - segmento de menor 
extensão - entre o municí-
pio de Perequê e o Terminal 
Integrador Portuário Luiz 
Antônio Mesquita (Tiplam), 
operado pela empresa e lo-
calizado no Porto de Santos 
(SP). Com aproximadamen-
te 8 quilômetros e investi-
mento de R$ 100 milhões, 
o segmento melhoria o 
custo logístico da FCA, no 

transporte das cargas oriun-
das da região produtora de 
Minas Gerais e Goiás até 
a exportação no complexo 
portuário de Santos.

Já a Petrocity Portos S.A., 
pleiteia construir e operar 
segmento ferroviário entre 
São Mateus (ES) e Ipatin-
ga (MG), com extensão de 
420 km. O empreendimen-
to ferroviário se conectará 
ao futuro terminal de uso 
privativo a ser instalado pe-
la Petrocity, permitindo o 
transporte de grãos e cargas 
gerais. O investimento esti-
mado é da ordem de R$ 5 
bilhões.

Guarulhos

Ainda na temporada de 
ações federais para impul-
sionar a ampliação da malha 
ferroviária do país, batizada 
de Setembro Ferroviário, há 
outra agenda já confirmada 

no Sudeste. No próximo 
dia 8, está prevista a assi-
natura de termo aditivo ao 
contrato de concessão do 
Aeroporto Internacional 
de Guarulhos para a exe-
cução do GRU Automated 
People Mover (APM). Por 
esse instrumento, será in-
cluída a obrigação de a atual 
concessionária construir e 
operar o People Mover, que 
conectará os terminais de 
passageiros do aeroporto 
à estação da Linha 13-Ja-
de, da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos 
(CTPM).

Igualmente, em data 
ainda a ser marcada, será 
formalizada a expansão da 
linha Cariacica/Anchieta 
(ES), na descida da EF-118. 
A melhoria será viabiliza-
da pela modalidade inves-
timento cruzado vinda da 
concessão da ferrovia Vitó-
ria-Minas.

Aluguel por m² se estabiliza em SP e tem queda no Rio

O Índice QuintoAn-
dar, que acompa-
nha dados efetiva-

mente usados em contratos 
de aluguel residencial de São 
Paulo e Rio de Janeiro, regis-
trou que o valor médio do 
metro quadrado nos contra-
tos fechados em São Paulo 
em agosto subiu 0,03% ante 
julho de 2021, chegando ao 
valor de R$ 34,96/m². No 
Rio de Janeiro houve queda 
pelo terceiro mês consecu-
tivo, de 0,24%, chegando a 
R$ 29,43/m². O acumulado 
do ano ainda é positivo em 

1,13%. No acumulado de 12 
meses, o indicador continua 
em queda de 3,35% em São 
Paulo, sendo o 5º mês em 
que o acumulado na capital 
paulista fica cada vez menos 
negativo e sinaliza aumento 
de 4,32% no Rio, mantendo 
a retomada na capital flumi-
nense.

Em agosto, a diferença 
entre preço médio do m² 
para aluguel em anúncios 
e contratos fechados se 
manteve próximo dos 15%, 
mostra o Índice QuintoAn-
dar. No Rio de Janeiro, a 

diferença é um pouco me-
nor do que no mês anterior, 
com o valor de 16,17%. Em 
São Paulo, a diferença é a 
maior da série histórica, em 
14,98%.

A liderança da lista dos 
bairros mais caros de São 
Paulo mudou pouco em 
agosto. Na capital paulista, 
Vila Olímpia (R$ 53/m²) 
ainda ocupa o primeiro 
lugar no metro quadrado 
mais caro, seguido de Re-
al Parque (R$ 52,7/m²) e 
Vila Nova Conceição (R$ 
49,4/m²). Já os bairros 

que mais valorizaram nos 
últimos seis meses foi o 
Jaguaré, seguido por Sa-
comã e Vila Leopoldina e 
as maiores quedas nesse 
intervalo foram Liberda-
de, Chácara Inglesa e Vila 
Formosa.

Os imóveis de até um dor-
mitório tiveram um aumen-
to no preço do metro qua-
drado de 0,98% em agosto, 
ante julho. No mesmo pe-
ríodo, houve uma queda de 
0.68% nos imóveis de dois 
quartos e aumento de 0,18% 
nos imóveis de três quartos.
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Temperatura morna da economia 
continua abalando a bolsa
Bancos tiveram fraco desempenho nesta quinta-feira 

O especialista em 
i nve s t i m e n t o s 
Jansen Costa, só-

cio fundador da Fatorial 
Investimentos, disse que 
observou bastante volati-
lidade nesta quinta-feira, 
com a bolsa de valores cain-
do 1,27%. “Muita incerteza 
com relação a aprovação 
aqui no Brasil da Reforma 
Tributária. Algumas empre-
sas como a Gerdau anun-
ciam possível antecipação 
de dividendos. Índice no 
Brasil cai junto com o dó-
lar, que cai 0,22%. O que 
chama atenção é o aumento 
forte da taxa de juros fu-
turos devido ao receio em 
relação à inflação e às pro-
jeções de IPCA ainda mais 
alto”, resume.

Jansen Costa não viu ne-
nhum setor em elevação 
na bolsa nesta quinta-feira. 

“Os setores que mais puxam 
para baixo são o setor imo-
biliário e de bancos. Princi-
palmente, bancos por conta 
da mudança em relação ao 
JCP (Juros sobre Capital 
Próprio). Os juros sobre 
capital próprio é mecanis-
mo usado pelas grandes 
empresas para remunerar 
acionistas podendo deduzir 
essa despesa do imposto a 
pagar. Mudando essa regra, 
o setor de bancos vai sofrer. 
A questão de tributação de 
dividendos também não é 
positiva”, avalia.

Ainda em relação à refor-
ma, diz ele, as grandes empre-
sas têm formas de diluir esse 
processo de tributação de 
dividendos. “Naturalmente, 
as incertezas ainda existem. 
O mercado não gosta desse 
tipo de reforma, pois afeta o 
miolo da economia que são 

as empresas que faturam aci-
ma de R$ 4,8 milhão até 74 
milhões, que não terão isen-
ção de dividendos. Ibovespa 
está deslocado do mercado 
há bastante tempo e não é de 
hoje por fatores relacionados 
a problemas locais de dívida 
e ruídos políticos. Já há indi-
cações de que Senado não vai 
aprovar a reforma”.

“Uma saída para as em-
presas do setor de elétrico 
e bancos, que caíram hoje 
(quinta-feira), é fazer recom-
pras de ações e emissões de 
subscrição, que são proces-
sos isentos de imposto de 
renda, o que faria o valor 
das empresas aumentar sem 
ter que pagar dividendo ao 
acionista. Na recompra, as 
empresas usam o caixa para 
comprar ações do mercado e 
cancelá-las”, indica. 

Segundo ele, as princi-

pais empresas americanas 
de tecnologia já fazem isso. 
Em vez de distribuir divi-
dendo, compram ações que 
viram de posse da própria 
companhia, depois cance-
lam essas ações, o que va-
loriza a empresa. “Digamos 
que há 100 ações disponí-
veis no mercado, ao com-
prar metade e cancelar, do-
bra capital de valor de cada 
uma das ações”.

O único destaque obser-
vado pelo especialista em 
investimentos foi a subida 
do ETF (fundo de índice) de 
criptomoedas, o HASH11, 
com o aumento do preço do 
bitcoin e ethereum.  “Temos 
o 7 de setembro e Ano No-
vo judaico semana que vem, 
o que torna a liquidez bem 
reduzida nessa semana favo-
recendo movimentos com 
maior volatilidade”, conclui.

B3 divulga terceira prévia do Ibovespa 
A B3 divulgou terceira 

prévia do índice Ibovespa 
B3 que vai vigorar de 6 de 
setembro de 2021 a 30 de 
dezembro de 2021, com ba-
se no fechamento do pregão 
de 01 de setembro de 2021. 
A prévia registra a entrada 
da Alpargatas PN (ALPA4), 
Banco Inter PN (BIDI4), 
Banco Pan PN (BPAN4), 
Meliuz ON (CASH3), Rede 

D’Or ON (RDOR3), De-
xco ON (DXCO3) e Petz 
ON (PETZ3), totalizando 
91 ativos de 84 empresas.

Os cinco ativos que apre-
sentaram o maior peso na 
composição do índice fo-
ram: Vale ON (14,222%), 
Itaú Unibanco PN (6,319%), 
Petrobras PN (5,255%), Bra-
desco PN (4,611%) e Petro-
bras ON (4,049%).

Para efeitos de compa-
ração, os ativos que apre-
sentaram o maior peso na 
composição da carteira an-
terior do índice, válida de 
03 de maio de 2021 a 03 de 
setembro de 2021, foram: 
Vale ON (12,439%), Itaú 
Unibanco PN (6,095%), 
Petrobras PN (5,009%), B3 
ON (4,878%) e Bradesco 
PN (4,720%).

A B3 divulga regular-
mente três prévias das no-
vas composições dos índi-
ces: a 1ª prévia, no primeiro 
pregão do último mês de 
vigência da carteira em vi-
gor; a 2ª prévia, no pregão 
seguinte ao dia 15 do último 
mês de vigência da carteira 
em vigor e a 3ª prévia, no 
penúltimo pregão de vigên-
cia da carteira em vigor.

Grupo Vittia consegue  
concluir IPO, após suspensão

Técnicos do BNDES e 
comunidades quilombolas

O Estado do Tocantins 
e o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) abrirão 
consulta pública no dia 30 
de setembro para que a so-
ciedade possa participar do 
projeto de concessão dos 
serviços públicos de turis-
mo no Parque do Jalapão. 
Também serão realizadas 
audiências, em que técni-
cos do banco e do Estado 
apresentarão o projeto pa-
ra todas as pessoas inte-
ressadas em participar do 
debate, que poderão fazer 
contribuições de maneira 
a aprimorar a proposta ini-
cialmente apresentada.

O BNDES divulgou nesta 
quinta-feira que foi contrata-
do pelo Estado do Tocantins 
e é o responsável pela elabo-
ração dos estudos técnicos 
para a realização da conces-
são dos serviços atualmente 
prestados pelo Estado no 
Parque do Jalapão, ou seja, 
sem envolver os empreendi-
mentos privados na região. 
O banco disse que após es-
sa etapa de consulta, uma 
nova versão da modelagem 
da concessão será feita con-
siderando as contribuições 
recebidas de todos os atores 
envolvidos. Atualmente, o 
banco está na fase de estu-
dos, ou seja, o início do pro-
cesso de concessão.

Todos os projetos estru-
turados pelo Programa de 
Concessão de Unidades de 
Conservação do BNDES 
levam em conta três pilares: 

a preservação ambiental, o 
turismo sustentável e a ge-
ração de renda e o desen-
volvimento regional. Assim, 
nenhuma área quilombola 
do Jalapão está incluída na 
área de concessão.

“A aprovação da Lei nº 
3.816 de 25 de agosto de 
2021, que autoriza a conces-
são dos serviços de turismo 
nos parques estaduais do Es-
tado, não significa a permis-
são automática para conces-
são específica do parque do 
Jalapão”, explicou o banco 
em comunicado.

“Importante destacar que 
a fase de estudos é somente 
a primeira do processo. Essa 
proposta inicial de modela-
gem será objeto de amplo 
debate com toda a sociedade 
por meio de consulta e audi-
ências públicas, previstas para 
se iniciarem em 30 de setem-
bro. Após essa etapa, uma 
nova versão da modelagem 
da concessão no parque será 
feita considerando as contri-
buições recebidas de todos 
os atores envolvidos”, escla-
rece Pedro Bruno Barros de 
Souza, superintendente de 
Governo e Relacionamen-
to Institucional do BNDES, 
que visita o Tocantins nesta 
semana.

Em outra frente para es-
cuta dos envolvidos, estão 
previstos diálogos com o 
poder público local e com 
as comunidades quilom-
bolas e tradicionais do en-
torno da área de concessão 
dentro do Tocantins.

Depois da suspensão de 
sua oferta pública inicial de 
ações há alguns dias, o Gru-
po Vittia (ticker VITT3), 
empresa brasileira de bio-
tecnologia (defensivos bio-
lógicos e inoculantes) e nu-
trição especial de plantas de 
diversas culturas agrícolas, 
concluiu nesta quinta-fei-
ra o IPO na B3. A empresa 
entrou no novo mercado.

A suspensão ocorreu 
por “condições adver-
sas do mercado” no dia 
18 de agosto, mas a Vit-
tia Fertilizantes retomou 
o processo de abertura de 
capital. Documento entre-
gue à Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM) 
na última segunda-feira 
(30) informou que a ofer-
ta consiste na distribuição 
primária (quando o dinhei-
ro levantado vai direto pa-
ra o caixa da companhia) 
e secundária (quando os 
atuais acionistas vendem 
parte ou a totalidade de 
suas fatias), será restrita, 
ou seja, voltada exclusiva-
mente para os investidores 

qualificados. No dia 16 de 
agosto, antes de decidir 
suspender o IPO, a Vittia 
havia divulgado a faixa in-
dicativa de preço entre R$ 
8,60 e R$ 10,30.

A cerimônia em come-
moração ao IPO foi rea-
lizada na sede da B3, em 
São Paulo, e contou com a 
presença de Daniel Sonder, 
vice-presidente Financeiro, 
Corporativo e de Relações 
com Investidores da B3, e 
Wilson Romanini, CEO do 
Grupo Vittia, além de ou-
tros executivos da empresa 
e convidados.

“Com essa oferta de 
ações, a Vittia se torna a 45ª 
companhia a fazer seu IPO 
na B3 neste ano, e se junta 
a tantas outras que concluí-
ram esse marco em diversos 
setores, inclusive no setor 
agro. A B3 sabe que o agro-
negócio é um dos principais 
motores da nossa economia 
e está presente em vários 
negócios ligados a isso, des-
de os derivativos de com-
modities até o registro dos 
títulos de crédito que levam 

financiamento aos produ-
tores rurais, cooperativas e 
indústria”, disse Sonder du-
rante a cerimônia.

“Tocar a campainha re-
força que é possível estabe-
lecer metas e colocá-las em 
prática com muito trabalho 
e dedicação. Saber que ho-
je somos uma empresa que 
oferece amplas possibilida-
des aos clientes, acionistas 
e colaboradores, me gera 
uma grande satisfação. Va-
mos continuar acreditando 
no que fazemos, com foco 
na responsabilidade e sus-
tentabilidade”, destacou 
Wilson Romanini, CEO do 
Grupo Vittia.

A Oferta Restrita foi 
realizada nos termos da 
ICVM 476, no segmento 
Novo Mercado, e teve coor-
denação da XP (coordena-
dor líder), Itaú BBA e Citi 
(coordenadores da oferta).  

No documento entregue 
à CVM, a empresa diz que 
pretende usar os recursos 
da operação para aquisições 
(45%), expansão (40%) e 
modernização (15%).
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TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) 
Paulo Roberto Campos Fragoso - Juiz Titular do Cartório da 31ª Vara Cível da 
Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, SL327/329/331, CORR D, CEP: 
20210-030 - Castelo - Rio de Janeiro – RJ, Tel.: 3133-2332, e-mail: cap31vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Rescisão 
do Contrato E/ou Devolução do Dinheiro / Responsabilidade do Fornecedor, de nº 
0073613-55.2017.8.19.0001, movida por PATRICIA PIAZZA RAFFUL em face de 
JULIA HELENA RUFFINI VALLADA DOS SANTOS SANTOS; JULIANA DE BAR-
ROS, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o réu JULIA HE-
LENA RUFFINI VALLADA DOS SANTOS SANTOS; JULIANA DE BARROS, que 
se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias ofere-
cer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereça contestação, e de 
que, permanecendo revel, será nomeado curador especial. Dado e passado nesta 
cidade de Rio de Janeiro, 07/07/2021. Eu, Alessandra Lemos Mascarello - Subst. 
do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/31370, digitei. E eu, Flavia Rodrigues Alves de 
Albuquerque - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/30320, o subscrevo.

VALE SOLUÇÕES EM ENERGIA S.A. – VSE
(Companhia fechada)
CNPJ/ME nº 09.327.793/0001-22 - NIRE 33.3.0033098-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de agosto de 2021, às 10:00 
horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária da Vale Soluções 
em Energia S.A. - VSE (“Companhia”) de forma digital, por meio de 
conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, nos termos 
do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76. 2. Convocação, 
Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, nos 
termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a 
presença da única acionista representando a totalidade do capital social 
da Companhia, a Vale S.A. (“Vale”), representada por seu procurador, Sr. 
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, que cumpre orientação de voto 
proferida pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Luiz Eduardo Fróes do 
Amaral Osorio e Luciano Siani, conforme Decisão de Diretores Executivos 
em Conjunto (“DEC”) nº 186 de 06/08/2021. Verificado, portanto, quorum 
para instalação dessa assembleia geral e para as deliberações constantes 
da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - 
Presidente; e Sr. Rodrigo Lauria de Castro Loureiro - Secretário. 4. Ordem 
do Dia: Examinar, discutir e, se for o caso, aprovar proposta da diretoria 
para o orçamento da Companhia. 5. Deliberações aprovadas por 
unanimidade: Foram deliberadas e aprovadas, sem quaisquer ressalvas, 
as seguintes matérias pela única acionista da Companhia: 5.1. A lavratura 
desta ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o artigo 
130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando o Secretário encarregado 
de emitir tantas cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das 
disposições legais em vigor. 5.2. A proposta da diretoria para o orçamento 
anual da Companhia referente ao exercício social de 2021, no montante de 
R$ 13.110.954,77 (treze milhões, cento e dez mil, novecentos e cinquenta 
e quatro reais e setenta e sete centavos). 6. Encerramento: E nada mais 
havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e 
assinada por todos os membros da mesa e pela acionista presente. Rio de 
Janeiro, RJ, 24 de agosto de 2021. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis - Presidente - Assinado digitalmente; Rodrigo 
Lauria de Castro Loureiro - Secretário - Assinado digitalmente. Acionista: 
Vale S.A. - p.p. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Assinado 
digitalmente. JUCERJA em 30/08/2021 sob o nº 00004446324. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, movida por
EDUARDO CASTRO DOS SANTOS E OUTROS em face de HELIO
ROBERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS, processo
nº 0006242-18.2006.8.19-0209, na forma abaixo:
A Dra. BIANCA FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI, Juiza da
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a
todos os interessados especialmente a HELIO ROBERTO
FERREIRA DE ALBUQUERQUE, ROSA LUIZA CALMONT
FRANCISS DE ALBUQUERQUE, ALEXANDRE DE MELO SPINA,
LEANDRA CHAGAS AZEVEDO SPINA, ROBSON BARCELOS
FELIX, PAULO ROBERTO FERREIRA GOMES, DACI COSTA PE-
NHA, ANGELA MARIA PEREIRA DEKKER, JAN THEOFOOR
DEKKER, GUILHERME STILBEN MEDEIROS, MONICA GUIMA-
RÃES STILBEN, AYDEA CALUF, RICARDO RODRIGUES DA RO-
CHA, VIVIAN COSTA SEREJO DA ROCHA, VIVIANE BASTOS MAIA,
ANDERSON DA SILVA MARTINS, ROBERTO CARLOS DA SILVA DA
FONSECA, MARISA GOMES BRAZ FONSECA, DIOGO MARCUS
LEIBÃO SALLES e ROSA MARIA ESTEVES, que em 14/09/21, às
12:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro
MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line)
conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia
16/09/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma
do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 9º RGI, matrí-
cula nº 285328: Lote 03 do PAL 46224 na Estrada dos Bandeiran-
tes, nº 22.774 – Vargem Grande – RJ, avaliado as fls. 274 em 07/
07/2019, por R$ 9.660.500,00. Condições Gerais da Alienação:
constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.
Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 3% ao leiloeiro e cus-
tas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição. Para
conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra estará
afixado no local de costume e na sede do juízo e nos autos, fican-
do o executado ciente da Hasta Pública, se este não for encontra-
do pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida
no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em
02/09/21. Eu, Luciana Suhett Fontella Monteiro, Chefe de Serventia,
o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. BIANCA FERREIRA DO AMARAL
MACHADO NIGRI, Juiza de Direito.

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME 72.372.998/0001-66 - NIRE 33.3.0015821-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 24 de agosto de 2021, às 14:00 horas, foi 
realizada a assembleia geral extraordinária da Companhia Portuária Baía de 
Sepetiba. (“Companhia” ou “CPBS”) de forma digital, por meio de conferência 
eletrônica, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76. 
2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de 
convocação, na forma do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, 
tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) 
representada por seu procurador, Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada 
Regis, e sua controlada Docepar S.A. (“Docepar”), representada por seu 
Diretor-Presidente, Sr. João Marcelo de Moura e Cunha, e por seu Diretor, 
Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, que cumprem orientação de 
voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires 
e Marcelo Magistrini Spinelli, conforme Decisão de Diretores Executivos em 
Conjunto (“DEC”) nº 195, de 19/08/2021. Verificado, portanto, a existência 
de quorum suficiente para a instalação desta assembleia geral e para a 
deliberação constante da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis - Presidente; e Sr. João Marcelo de Moura e Cunha 
– Secretário. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, 
aprovação da eleição de novo integrante para a Diretoria da Companhia. 5. 
Deliberações tomadas: As acionistas, por unanimidade e sem quaisquer 
ressalvas, resolveram aprovar: 5.1. A lavratura desta ata sob a forma de 
sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o parágrafo 1º, do artigo 
130 da Lei nº 6.404/76. 5.2. A eleição do Sr. Sergio Ricardo Pinheiro de 
Leão, brasileiro, casado, especialista em gestão de negócios, portador da 
carteira de identidade nº 028844172005-0, expedida pela SSP/MA, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 395.568.592-68, com endereço comercial na Estrada 
Ilha da Madeira, s/nº, Município de Itaguai, Estado do Rio de Janeiro, CEP 
23.826-600, para o cargo de Diretor, em substituição ao Sr. Carlos Alberto 
Azevedo Alves Filho que renunciou ao referido cargo em 09/07/2021. 5.3. 
O Diretor ora eleito, que cumprirá o restante do prazo de mandato de seu 
predecessor, tal seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar 
em 2024 (“AGO/2024”), tomará posse mediante assinatura de termo de 
posse lavrado em livro próprio, momento em que declarará estar totalmente 
desimpedido para o exercício das suas funções, nos termos do artigo 147 da 
Lei nº 6.404/76. 5.4. Em razão da deliberação aprovada no item 5.2 supra, 
consignar a composição atual da Diretoria da Companhia, conforme segue:

Nome Cargo Gestão
Walter Carvalho Pinheiro Filho Diretor De 19/05/2021 até a AGO/2024Luís Carlos Carvalho Nunes Diretor
Sergio Ricardo Pinheiro de Leão Diretor De 24/08/2021 até a AGO/2024
6. Encerramento: E nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os 
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, 
foi esta lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Rio 
de Janeiro, 24 de agosto de 2021. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis - Presidente - Assinado digitalmente; João Marcelo 
de Moura e Cunha - Secretário - Assinado digitalmente. Acionistas: Vale 
S.A. - p.p. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Assinado digitalmente; 
Docepar S.A. - João Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-Presidente - 
Assinado digitalmente; Docepar S.A. - Rodrigo Sebollela Duque Estrada 
Regis - Diretor - Assinado digitalmente. JUCERJA em 30/08/2021 sob o nº 
00004446295. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO
CPF. Nº 336.490.497-91

Edital de 1º e 2º Leilões Extrajudiciais e Intimação - Eu, RODRIGO
LOPES PORTELLA, Leiloeiro Público Oficial, comunico a todos
os interessados e em especial à SRA. LÚCIA DALVA MOREIRA
DE SOUZA (devedora fiduciante) - CPF. nº 438.850.717-20, que
devidamente autorizado pelo SR. BRUNO DE OLIVEIRA DA
CONCEIÇÃO SANTOS (credor fiduciário) – CPF. nº 078.657.107-
12, e com fundamento no Art. 27 da Lei nº 9.514/97, no dia 08/09/

2021, às 13:00 horas, realizarei em meu escritório, à Av. Nilo
Peçanha nº 12 - Gr. 810 - Castelo/RJ., o 1º Leilão  Público, por
preço não inferior ao valor de R$ 3.546.799,69 (três milhões,
quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e nove
reais e sessenta e nove centavos), ou no dia 23/09/2021, no
mesmo horário e local, o 2º Leilão Público, do imóvel constituído
pelo Apartamento nº 701 do edifício situado na Rua Siqueira
Campos nº 07, com numeração suplementar nº 2302 pela
Avenida Atlântica – Copacabana – Rio de Janeiro/RJ., com direito
e 01 (uma) vaga na garagem, e a fração de 9,10/100 do terreno.
– Foreiro ao Domínio da União; transcrito no Cartório do 5º Ofício
do Registro de Imóveis/RJ., sob a matrícula nº 64198. - Tudo de
conformidade com o Contrato de Alienação Fiduciária de bem
Imóvel, firmado em 02 de abril de 2014, e, da Intimação feita à
devedora – Lúcia Dalva Moreira de Souza, através de Editais
publicados no Jornal Monitor Mercantil, tendo em vista que a
carta-notificação (protocolada sob o nº 1889038) enviada à
mesma, resultou negativa, conforme certidões expedidas em
26/11/2016 e 09/01/2017, pelo Sr. Oficial do 1º Ofício de Registro
de Títulos e Documentos/RJ. – Fica por este edital intimada dos
Leilões a devedora acima mencionada. Ficam cientes os
interessados de que no ato da arrematação serão efetuados os
seguintes pagamentos: arrematação à vista, acrescida da
comissão de 5% ao Leiloeiro, e das despesas efetuadas com
os leilões. Cientes ainda de que serão de sua responsabilidade
as providências necessárias para promover, a custo próprio, as
medidas para reintegração de posse do imóvel. - A escritura
definitiva será realizada no prazo de 10 (dez) dias contados da
arrematação, sendo certo que todas as despesas com cartório,
certidões, e tributos, serão arcadas pelo arrematante. – RJ, 24/
08/2021. (as.) Rodrigo Lopes Portella – Leiloeiro Público.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COMISSÃO NACIONAL
DE ENERGIA NUCLEAR / ASSEC - CNPJ: 29.242.443/0001-70.

Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária.
A Diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COMISSÃO NACI-
ONAL DE ENERGIA NUCLEAR / ASSEC, com Sede na Rua General
Severiano, 90, Botafogo, Rio de Janeiro / RJ, CEP: 22290-901, pelo
presente edital, convoca seus associados, em dia com suas contribui-
ções estatutárias, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realiza-
da no dia 23 de setembro de 2021, às 09:30 horas, no Auditório Rex
Nazaré / Instituto de Radioproteção e Dosimetria / IRD, Avenida Salvador
Allende, 3.773 / Barra da Tijuca / CEP: 22780-160, em primeira chamada
e às 10:00 horas em segunda e última chamada com qualquer quórum,
para deliberar sobre nova prorrogação do mandato da Diretoria e do
Conselho Fiscal, ambos do triênio 2018/2020, em virtude da continuida-
de da Pandemia do CORONA VÍRUS (COVID-19).

OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME nº: 11.198.242/0001-58 - NIRE:  33300294694

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Acionistas da OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), na forma do artigo 124 da Lei 
6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), 
a ser realizada no dia 14 de setembro de 2021, às 09:00, na sede da 
Companhia, localizada na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2403, Botafogo, 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Alteração do Artigo 1º do Estatuto Social 
da Companhia. Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021. OSX CONSTRUÇÃO 
NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PAULO ESTEVES DE 
FRIAS VILLAR - Presidente do Conselho de Administração

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE COOPERADOS “RODOCOOP”
Coorperativa Mista dos Motoristas e Demais Trabalhadores em Transpor-
tes de Passageiro Urbano, Escolar, Interestadual, Taxi, Turismo e Freta-
mento e Transporte de Carga em Geral do Estado do Rio de Janeiro Ltda,
com sede na Praça tiradentes  nº 09  sala 1108– cep 20060-070 - Centro
– Rio de Janeiro – RJ, CNPJ sob o nº. 29.498.516/0001-90. Ficam convo-
cados todos 21 associados em dia com suas obrigações de cooperante
a comparecerem a Assembléia Geral  Ordinária de Cooperados que se
realizará na Rua Maia Lacerda  nº 170 – Estacio – Rio de Janeiro - RJ, no
dia 21 de setembro de 2021 às 14h em primeira convocação com a
presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em 2º (segunda) convo-
cação uma hora após com a presença de metade mais 1 (um), em 3º
(terceira) e ultima convocação 1 (uma) hora após com a presença mínima
de 10 (dez) cooperados em cumprimento aos artigos nº 39 ,B (1 e 2) e E
e nº 41 letra A  do estatuto social da “RODOCOOP” Ordem do dia: A)
Prestação de contas exercício 2020 com parecer do conselho fiscal B)
previsão orçamentária para exercício 2022 C) Eleição e posse dos com-
ponentes do conselho fiscal E) Assuntos gerais.

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2021
Eduardo Beserra Cruz - Presidente

Gestão de patrimônio alcança  
R$ 281,3 bilhões no semestre
Renda variável teve 27,6% das aplicações

As casas de gestão 
de patrimônio al-
cançaram R$ 281,3 

bilhões em volume adminis-
trado no primeiro semestre 
de 2021. O montante repre-
senta aumento de 8,3% em 
relação a dezembro do ano 
passado, de acordo com es-
tatísticas informadas pela 
Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais 
(Anbima).

As estatísticas de gestão 
de patrimônio são divulga-
das semestralmente e têm 
como base um total de 90 
instituições que seguem as 
regras do capítulo de Ges-
tão de Patrimônio do Có-
digo de Administração de 
Recursos de Terceiros.

As aplicações desse seg-
mento de clientes podem 
ser feitas por meio de dois 
instrumentos: fundos de 
investimento e carteiras 
administradas. Do total de 

recursos sob gestão, 71,7% 
(ou R$ 201,8 bilhões) es-
tão alocados em fundos 
de investimento, um cres-
cimento de 10,4% em re-
lação a dezembro. Já as 
carteiras administradas res-
pondem por 28,3%, o que 
representa R$ 79,5 bilhões. 
“Quando olhamos para as 
classes de ativos, a renda 
variável foi o destaque do 
semestre: o volume finan-
ceiro aplicado subiu 8,9% 
no semestre, chegando a R$ 
77,8 bilhões — o que cor-
responde a 27,6% do por-
tfólio”, citou relatório da 
Anbima. Embora a renda 
fixa tenha perdido pequena 
participação na composição 
da carteira — passou de 
37,4%, em dezembro, para 
36,6% em junho deste ano -, 
ela ainda é a dona da maior 
fatia das aplicações. Em 
volume, a variação dessa 
classe foi positiva: cresceu 
6%, alcançando um mon-

tante de R$ 102,9 bilhões. 

Outros investimentos

Outro tipo de investi-
mento que ganhou rele-
vância foram os fundos 
estruturados — nessas 
estatísticas, são conside-
rados os FIPs (Fundos 
de Investimento em Par-
ticipações) e os fundos 
imobiliários. O volume 
aplicado nesses produtos 
passou de R$ 21,8 bilhões 
em dezembro para R$ 24,4 
bilhões em junho, uma va-
riação de 12,3%.

A previdência também 
teve crescimento acentuado 
de volume - uma variação de 
21,2% de dezembro (quan-
do o patrimônio era de R$ 
5,3 bilhões) para junho de 
2021 (quando alcançou R$ 
6,5 bilhões). Mas a classe 
ainda ocupa um percentual 
menor no portfólio, com 
2,3% dos investimentos.

Distribuição regional 

O volume financeiro sob 
gestão cresceu em todas as 
regiões do país, sendo que 
o Sudeste concentra 84,7% 
dos recursos. No semestre, 
a participação de São Paulo 
no total nacional diminuiu 
de 62,5% para 61,6%, en-
quanto a de Minas Gerais e 
Espírito Santo juntos subiu 
de 6,1% para 7,8%. Nessa re-
gião, apenas o Rio de Janeiro 
se manteve estável, oscilando 
de 15,6% para 15,3%. Em 
número de grupos econômi-
cos, o Sudeste também tem a 
maior parte, com 71,8% do 
total do país. Neste segmen-
to, os investidores são con-
tabilizados por grupos eco-
nômicos que representam 
famílias, com um ou mais 
CPFs agregados. O total de 
grupos aumentou 7,5% no 
período, passando de 21.966 
no final do ano passado para 
23.617 em junho de 2021.

Cresce participações 
estrangeiras em 
títulos chineses 

Os investidores es-
trangeiros aumen-
taram suas posses 

de títulos chineses pelo 32º 
mês consecutivo em julho, 
uma vez que o rendimento 
dos títulos do governo chi-
nês permaneceu atraente.

Os investidores estran-
geiros detinham 3,38 tri-
lhões de iuanes (US$ 522,6 
bilhões) em títulos chineses 
até o final de julho, aumen-
to de 75,4 bilhões de iuanes 
ante o mês anterior, mos-
traram os dados da China 
Central Depository & Cle-
aring Co. Ltd.

A resiliência econômica 
da China, a taxa de câm-
bio estável do yuan e uma 
maior abertura financeira 
combinaram-se para impul-
sionar as entradas de recur-
sos estrangeiros, observa-
ram analistas.

Tanto a taxa de juros 
quanto os mercados de 
câmbio do RMB na China 
registraram pouca volatili-
dade, o que tornou os títu-
los em moeda chinesa mais 

atraentes de uma perspec-
tiva de risco/rendimento, 
destaca Liu Jie, chefe de 
macroestratégia da China 
do Banco Standard Charte-
red.

Segundo a agência Xi-
nhua, o interesse estrangei-
ro no mercado de títulos 
da China tem aumentado 
desde 2020, alimentado 
por uma recuperação eco-
nômica mais rápida do que 
o esperado, a distribuição 
ampla dos títulos gover-
namentais de 10 anos da 
China em relação aos dos 
EUA, bem como a firmeza 
do iuan.

As entradas também fo-
ram alimentadas por mo-
vimentos dos principais 
fornecedores de índices 
globais de incluírem os tí-
tulos chineses em seu índi-
ce de títulos. Devido a uma 
base de comparação baixa e 
à consolidação da recupera-
ção, a economia da China 
cresceu 12,7% anualmente 
no primeiro semestre de 
2021.



7Monitor Mercantil l FinanceiroSexta-feira, 3 de setembro de 2021

Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores 
CNPJ/MF nº 33.775.974/0001-04

Relatório da Administração. Em atendimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter a V. Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo 30/06/2021, que apresentou um lucro líquido de R$ 312. Continuamos 
com a racionalização dos processos, abertura de novas filiais, investimentos em infraestrutura de TI, desenvolvimento de software e em marketing, da Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores (“Corretora” ou “Ativa Investimentos”). 
No segmento de Varejo, aumentamos e melhoramos a oferta de produtos de Renda Fixa, Fundos de Investimento e de Renda Variável aos nossos Clientes. Com a maior variedade e qualidade dos produtos, possibilitamos aos nossos Clientes a criação de 
um portfólio mais diversificado e adequado ao seu perfil. Aprimoramento do nosso varejo digital, desenvolvimento de novas ferramentas, atendimento e produtos. Desta forma a Ativa Investimentos consolida a sua estrutura de assessoria de investimentos, 
elevando o patrimônio sob custódia. Nossa expectativa é de manutenção e de aumento do resultado positivo para os próximos exercícios, considerando: • Efetividade da revisão dos processos internos, que agregaram produtividade e performance às 
operações; • Aumento da oferta e da diversificação de produtos; • Manutenção das experientes e qualificadas equipes das mesas de operações e dos comerciais; • Contínuo aumento da base de clientes; • Contínuo aumento dos volumes transacionados;  
• Contínuo investimento em tecnologia; e • Aumento no investimento em marketing. No que concerne ao disposto nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nº 3.380, de 29/06/2006, 3.464, de 26/06/2007, 3.721, de 30/04/2009, e 4.090, de 24/05/2012, 
informamos que a descrição das estruturas de gerenciamento do risco operacional, de mercado, de crédito e de liquidez são evidenciados em relatórios disponíveis na sede da Corretora. A Diretoria de Riscos é responsável pela política de gerenciamento 
de riscos, que contém critérios para aplicação do capital próprio. A política de gerenciamento de riscos é revisada anualmente na busca de manter sua compatibilidade aos objetivos da Instituição e às condições de mercado. A Ativa Investimentos conta com 
equipe de especialistas em análises de risco, que aplicam ferramentas de controle de limites e monitoramento diário em consonância com os parâmetros da política de gerenciamento de riscos. Esse monitoramento é realizado com base em análises diárias de 
estresse, de controle de liquidez e de limites financeiros operacionais. Os resultados são reportados às áreas da Ativa Investimentos de modo a subsidiar os gestores na administração dos respectivos riscos incorridos. Rio de Janeiro, 31/08/2021. Administração

Balanço patrimonial em 30/06/2021 e em 31/12/2020 (Em MR$)

Demonstração do resultado - Semestres findos em 30/06/2021 e 2020
(Em MR$, exceto o lucro por ação)

Demonstração do fluxo de caixa - Semestres findos em
30/06/2021 e 2020 (Em MR$)

Demonstração do resultado abrangente - Semestres findos
em 30/06/2021 e 2020 (Em MR$)

Notas explicativas às demonstrações financeiras 30/06/2021 e 2020 (Em MR$)

30/06/21 31/12/20
Ativo 651.774 586.154
Circulante 588.091 521.326
Disponibilidade (Nota 4) 7.226 5.244
Aplicações interfinanceira de liquidez (Nota 4) 172.799 209.999
Instrumentos financeiros 53.175 50.425
TVMs (Nota 5.a) 52.192 48.739
Operações de crédito 983 1.686

Outros créditos 350.248 252.634
Rendas a receber 4.101 1.760
Negociação e intermediação de valores (Nota 8) 324.224 232.313
Diversos (Nota 9) 21.923 18.561

Outros valores e bens 4.643 3.024
Despesas antecipadas 4.643 3.024

Não circulante 63.683 64.828
Instrumentos financeiros 31.624 36.104
TVMs (Nota 5.a) 31.624 36.104

Créditos tributários (Nota 19) 3.823 3.813
Outros créditos 17.152 17.046
Diversos (Nota 9) 17.152 17.046

Imobilizado de uso (Nota 6) 10.273 7.027
Intangível (Nota 6) 811 838

(Reapre-
sentado)

Passivo 651.774 586.154
Circulante 569.081 501.780
Depósitos (Nota 10) 61.698 45.220
Outras obrigações 507.383 456.560
Sociais e Estatutárias - 5.000
Fiscais e previdenciárias (Nota 11.a) 5.607 2.192
Negociação e intermediação de valores (Nota 8) 456.118 414.367
Diversas (Nota 11.b) 45.658 35.001

Não circulante 20.923 22.923
Outras obrigações 20.923 22.923
Diversas (Nota 11.b) 20.923 22.923

Patrimônio líquido (Nota 12) 61.770 61.451
Capital social 39.578 24.578
Reserva de lucros 22.190 36.878
Ajuste ao valor de mercado - TVMs 2 (5)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Semestres findos em 30/06/2021 e 2020 (Em MR$)
Capital 
social

Aumento  
de Capital

Reserva de  
lucros legal

Reserva de  
lucros especial

Ajuste de avaliação  
patrimonial

Lucros/ prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 01/01/2020 24.578 - 832 8.874 69 - 34.353
Atualização de títulos patrimoniais (Nota 5.a) - - - - (6) - (6)
Reservas de lucros - - 365 6.940 - (7.305) -
Dividendos pagos antecipadamente (Nota 12.b) - - - (2.000) - - (2.000)
Lucro do semestre - - - - - 7.305 7.305
Saldos em 30/06/2020 24.578 - 1.197 13.814 63 - 39.952
Saldos em 01/01/2021 24.578 - 2.791 34.087 (5) - 61.451
Atualização de títulos patrimoniais (Nota 5.a) - - - - 7 - 7
Aumento de Capital (Nota 12) - 15.000 - (15.000) - - -
Reservas de lucros - - 15 297 - (312) -
Lucro do semestre - - - - - 312 312
Saldos em 30/06/2021 24.578 15.000 2.806 19.384 2 - 61.770

30/06/21 30/06/20
Receitas da intermediação financeira 41.224 23.045
Resultado de operações de crédito 371 427
Resultado de operações com TVMs 41.349 22.635
Resultado com instrumentos financeiros e derivativos (496) (17)

Resultado bruto da intermediação financeira 41.224 23.045
Outras receitas (despesas) operacionais (38.848) (12.899)
Receitas de prestação de serviços (Nota 14) 37.255 33.155
Despesas de pessoal (Nota 15) (56.469) (34.984)
Outras despesas administrativas (Nota 13) (26.279) (17.254)
Despesas tributárias (5.565) (4.396)
Resultado de participações em Coligadas e Controladas (Nota 7) - 287
Outras receitas operacionais (Nota 16) 13.214 12.524
Outras despesas operacionais (Nota 17) (1.004) (2.231)

Resultado operacional 2.376 10.146
Resultado não operacional (50) (129)
Resultado antes da tributação sobre lucro 2.326 10.017
Imposto de renda e contribuição social (Nota 20) (2.014) (2.712)
Provisão para imposto de renda (1.653) (1.704)
Provisão para contribuição social (361) (1.008)
Ativo fiscal diferido - -
Lucro líquido do semestre 312 7.305
Lucro por ação - R$ 1,90 44,41

30/06/21 30/06/20
Lucro líquido do semestre 312 7.305
Marcação a mercado de TVMs - Disponíveis para venda 7 (6)
- Líquido dos efeitos fiscais - -
Resultado Abrangente 319 7.299

Atividades operacionais 30/06/21 30/06/20
Lucro ajustado do semestre 1.455 7.630
Lucro do semestre 312 7.305
Depreciação e amortização (Nota 12) 911 618
Atualização de títulos patrimoniais (Nota 5.a) 7 (6)
Provisão para contingências (Nota 18.c) 225 -
Resultado de participações em coligadas e controladas (Nota 7) - (287)

Variação de ativos e passivos (32.543) 17.913
Redução em TVMs e instrumentos financeiros derivativos 1.020 2.964
Redução/(aumento) em operações de crédito 703 (673)
Aumento em outros créditos e valores e bens (98.242) (4.477)
Aumento em depósitos 61.698 -
Aumento em outras obrigações 2.278 20.101

Caixa gerado/(aplicado) nas atividades operacionais (31.088) 25.543
Atividades de investimento
Dividendos recebidos de coligadas e controladas (Nota 7) - 1.700
Aquisição de imobilizado e intangível (4.130) (2.710)

Caixa gerado/(aplicado) nas atividades de investimento (35.218) (1.010)
Atividades de financiamento
Dividendos pagos antecipadamente (Nota 12.b) - (2.000)
Caixa gerado/(aplicado) nas atividades de financiamento - (2.000)
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (35.218) 22.533
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa
No início dos semestres 215.243 100.960
No fim dos semestres (Nota 4) 180.025 123.493

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (35.218) 22.533
1. Contexto operacional. A Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio 
e Valores (“Corretora” ou “Ativa Investimentos”),com sede na Avenida das Américas, 
número 3.500, salas 311 a 318, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22.640-102, 
tem como objeto a realização de operações de compra e venda de títulos e valores 
mobiliários junto às bolsas de valores, por conta própria e de clientes, além de prestar 
serviços de administração de clubes e fundos de investimento, tendo como sua con-
troladora a Avita Participações Ltda. As demonstrações financeiras compreendem 
o semestre de 1º de janeiro a 30/06/2021. 2. Apresentação das demonstrações 
financeiras. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas às instituições autorizadas a funcio-
nar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), associadas às normas e instruções do 
BACEN, e estão apresentadas em conformidade com o Plano Contábil das Institui-
ções do Sistema Financeiro Nacional (“COSIF”). A elaboração das demonstrações 
financeiras requer que a Administração use julgamento na determinação e registro 
de estimativas contábeis. Os ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premis-
sas referem-se, basicamente, a valores de mercado dos títulos e valores mobiliários, 
provisão para tributos e contribuições com exigibilidade suspensa, a provisão para 
passivos contingentes, provisões para perdas etc. A liquidação das transações en-
volvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, 
devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Corretora revisa 
as estimativas e premissas periodicamente. A Resolução BCB nº 2 de 2/08/2020, 
estabeleceu critérios gerais e procedimentos para divulgação das demonstrações 
financeiras, com vigência a partir de janeiro/2021, incluindo: a apresentação da De-
monstração do Resultado Abrangente e do Lucro por Ação, bem como as alterações 
efetuadas na apresentação do balanço patrimonial. As demonstrações financeiras 
foram elaboradas no curso normal de negócios. A administração não identificou ne-
nhuma incerteza relevante sobre a capacidade da Corretora e da continuidade das 
atividades nos próximos 12 (doze) meses. A administração aprovou a emissão e di-
vulgação das demonstrações financeiras em 31/08/2021. a) Reapresentação das de-
monstrações financeiras. Durante o semestre findo em 30/06/2021, a Corretora efe-
tuou ajustes nas demonstrações financeiras comparativas, em da reclassificação de 
saldos de recursos mantidos pela Corretora em conta de registro de seus clientes, em 
linha com o requerido na Instrução Normativa BCB 66/2020. Tais ajustes foram apli-
cados de forma retrospectiva, produzindo efeitos no Balanço patrimonial, conforme
apresentado no quadro a seguir: 31/12/20 31/12/20

Original Ajustes Reapresentado
Passivo
Circulante 501.780 - 501.780
Depósitos - 45.220 45.220
Outras obrigações 501.780 (45.220) 456.560
Negociação e intermediação de valores 459.587 (45.220) 414.367

Total do passivo e patrimônio líquido 586.154 - 586.154
• A Corretora reclassificou, conforme orientação requerida pela Instrução Normativa 
BCB 66/2020, emitida em 28/12/2020, dos saldos de recursos mantidos em conta de 
registro de seus clientes, enquanto não comprometidos em operações desses clien-
tes, anteriormente registrados no grupo de “Negociação e intermediação financei-
ra”, para o grupo de “Depósitos”, no montante de R$ 45.220. 3. Principais práticas 
contábeis. a) Apuração do resultado. As receitas e despesas são apropriadas pelo 
regime contábil de competência, observando-se o critério “pro rata” dia para as ope-
rações de natureza financeira. As operações com taxas pré-fixadas são registradas 
pelo valor de resgate e as receitas e despesas correspondentes a períodos futuros 
são registradas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações 
com taxas pós-fixadas são atualizadas até a data do balanço.b) Caixa e equivalen-
te de caixa. Conforme Resolução CMN nº 4.818 de 29/05/2020, inclui dinheiro em 
caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco 
insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de vencimento inferior ou 
igual a 90 dias no momento da aplicação. c) Aplicação interfinanceira de liquidez. As 
aplicações interfinanceiras de liquidez estão apresentadas pelo valor de aplicação, 
acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. d) Títulos e valores 
mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Os títulos e valores mobiliários são 
classificados de acordo com a intenção da administração, nas seguintes categorias: 
(I) Títulos para negociação. (II) Títulos disponíveis para venda. (III) Títulos mantidos 
até o vencimento. Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria I são 
ajustados pelo valor de mercado, sendo estes ajustes com contrapartida em conta 
de resultado; os títulos classificados na categoria II são registrados pelo custo de 
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, em contrapartida do resultado e 
avaliados ao valor de mercado em contrapartida de conta específica do patrimônio 
líquido, líquidos dos efeitos tributários. Os títulos e valores mobiliários classificados 
na categoria III são avaliados pelo respectivo custo de aquisição, acrescido dos rendi-
mentos intrínsecos auferidos, reconhecidos em conta de resultado. Os instrumentos 
financeiros derivativos, de acordo com a Circular BACEN nº 3.082 de 30/01/2020, 
são ajustados ao valor de mercado. Operações de SWAP - intermediação. Os va-
lores a receber sobre operações de intermediação de swap são contabilizados em 
conta de ativo - Negociação e Intermediação de Valores, apropriado como receita 
“pro rata” até a data do balanço, conforme preconiza a Circular BACEN nº 2.951 de 
11/11/1999. O valor nominal dos contratos é registrado em contas de compensação.  
e) Operações de crédito - conta margem. Financiamentos concedidos pela Correto-
ra aos seus clientes para aquisição de ações emitidas por companhias abertas. As 
taxas de juros são pré-fixadas e apropriadas em bases “pro rata” dia. A Corretora leva 
em conta as normas e instruções do CMN e do BACEN, associadas às avaliações 
procedidas pela administração, na determinação dos riscos de crédito. f) Imobiliza-
do e intangível. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, líquido 
das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo 
com a vida útil-econômica estimada dos bens. Os ativos intangíveis são registrados 
pelo custo, deduzido da amortização pelo método linear durante a vida útil estima-
da, a partir da data da sua disponibilidade para uso. g) Investimentos em empresas 

controladas. A participação em controladas é avaliada pelo método de equivalência 
patrimonial. h) Negociação e intermediação de valores. Demonstrado pelo valor das 
operações de compra ou venda de títulos realizadas junto às bolsas de valores, por 
conta própria e de clientes, pendentes de liquidação dentro do prazo regulamentar. 
i) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment). De acordo com o CPC 01, 
aprovado pela Resolução do CMN nº 3.566 de 29/05/2008, com base na análise da 
administração, se o valor contábil dos ativos da Corretora exceder o seu valor recu-
perável, é reconhecida uma perda por “impairment” no seu resultado. j) Ativos e pas-
sivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias. O reconhecimento, 
a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais 
são efetuados de acordo com os critérios descritos a seguir: • Contingências ativas: 
não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência 
de evidências que propiciem a garantia de sua realização; sobre as quais não cabem 
mais recursos. • Contingências passivas: são reconhecidas nas demonstrações fi-
nanceiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, 
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, 
com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos 
contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são 
apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas como per-
da remota não requerem provisão e divulgação. • Obrigações legais - fiscais e previ-
denciárias: referem-se a demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legali-
dade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. O montante discutido 
é quantificado, registrado e atualizado mensalmente. k) Lucro por ação. Calculado 
com base na quantidade de ações em circulação nas datas dos balanços. l) Imposto 
de renda e contribuição social. A provisão para imposto de renda foi constituída com 
base no lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação 
fiscal, à alíquota base de 15%, acrescida de adicional de 10%, quando devido, so-
bre bases tributáveis de acordo com a legislação em vigor. A contribuição social foi 
constituída à alíquota de 20%. Uma vez que a administração da Corretora optou por 
não registrar créditos tributários no semestre findo em 30/06/2021, a despesa com 
imposto de renda e contribuição social do exercício foi impactada por adições de 
despesas temporariamente indedutíveis, para as quais não foram reconhecidos os 
respectivos créditos tributários. m) Demais ativos e passivos. São apresentados pe-
los seus valores de realização ou liquidação na data do balanço. n)Demonstrações 
dos fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão 
apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demons-
tração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). o) Resultados recorrentes e não recorrentes. Resultado recorrente é aquele 
que está relacionado com as atividades usuais da Corretora em seu contexto de 
negócios, ocorridas com frequência no presente e prevista para ocorrer no futuro, 
enquanto resultado não recorrente caracteriza-se pela sua ocorrência como eventos 
extraordinários e/ou imprevisíveis, com tendência de não se repetir no futuro.
4. Caixa e equivalentes de caixa 30/06/21 31/12/20
Componentes de caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades (i) 7.226 5.244
Outras operações com vencimento até 90 dias -
 aplicações interfinanceiras de liquidez (ii) 172.799 209.999

Saldo de caixa e equivalentes de caixa 180.025 215.243
30/06/20 31/12/19

Componentes de caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades (i) 1.494 1.868
Outras operações com vencimento até 90 dias -
 aplicações interfinanceiras de liquidez (ii) 121.999 99.092

Saldo de caixa e equivalentes de caixa 123.493 100.960
(i) O saldo de disponibilidade é composto por depósito em bancos-moeda nacional. 
(ii) As aplicações interfinanceiras de liquidez são lastreadas por títulos públicos fede-
rais – LTN, LFT e NTN. 
5. TVMs e instrumentos financeiros derivativos 30/06/21 31/12/20
Livres - Carteira Própria
Letras Financeiras do Tesouro – LFT 302 1.797
Cotas de Fundos de Investimento 101 122
Letras de Câmbio - LC - 154
Letras de Crédito do Agronegócio - LCA - 1.510
Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI 793 1.300
Certificados de depósitos bancários - CDB 501 247

1.697 5.130
Vinculados à prestação de garantias
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 56.067 53.567
Certificados de depósitos bancários - CDB - 432
Fundo de investimento liquidez - B3 26.034 25.715
Outros 18 -

82.119 79.714
Total 83.816 84.844
Circulante 52.192 48.739
Não circulante 31.624 36.105
a) Títulos e valores mobiliários. Em 30/06/2021 e 31/12/2020, os títulos e valores 
mobiliários estão classificados na categoria disponível para venda, e a composição 
por natureza e vencimento, era a seguinte:

30/06/20
Patrimônio líquido da Controlada no período/exercício findo 2.222
Lucro líquido da Controlada no período/exercício findo 2.968
Valor contábil do investimento no período/exercício findo 1.333
Resultado de participação no período/exercício findo 287
Dividendos recebidos 1.700
A diferença de R$1.494, em 30/06/2020, entre a participação da Corretora no resultado 
da controlada Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda. e o resultado 
da equivalência patrimonial, é decorrente substancialmente da distribuição despro-
porcional de dividendos, aos cotistas minoritários, conforme deliberado em reunião.
8. Negociação e intermediação de valores 30/06/21 31/12/20
Ativo 324.224 232.313
Caixa de registro e liquidação 280.010 219.264
Devedores - conta liquidação pendentes 41.838 12.393
Operações sobre ativos financeiros e mercados a liquidar 2.342 626
Operações de swap - intermediação 34 30
Passivo 456.118 414.367
Caixa de registro e liquidação 281.466 188.972
Credores - conta liquidação pendentes 171.290 222.646
Operações sobre ativos financeiros e mercadoria a liquidar 1.018 1.025
Outras obrigações por negociação e intermediação de valores 2.344 1.724
As rubricas “Caixa de registro e liquidação” registram os valores a crédito e débito re-
ferentes a operações realizadas na B3 S.A., por conta própria e de clientes, bem como 
as correspondentes liquidações. As rubricas “ Devedores - conta liquidação penden-
tes” e “Credores - conta liquidação pendentes” representam, basicamente, valores 
pendentes de liquidação dentro dos prazos regulamentares, relativos a operações 
de compra e venda de títulos e contratos de ativos financeiros realizadas na B3 S.A.
9. Outros créditos - diversos 30/06/21 31/12/20
Depósitos judiciais (a) 17.152 17.046
Impostos a compensar (b) 21.049 15.059
Adiantamentos salariais 636 41
Adiantamento de pagamentos 176 257
Pagamentos a ressarcir 62 3.204

39.075 35.607
Circulante 21.923 18.561
Não circulante 17.152 17.046
(a) Os valores das causas judiciais encontram-se totalmente provisionados. (b) Saldo 
composto, principalmente, por montantes de IRPJ e CSLL pagos a maior entre 2012 
e 2021 e de créditos de INSS apurados sobre as contribuições previdenciárias efetu-
adas entre 2016 e 2018. 10. Depósitos. A rubrica de depósitos registra os saldos dos 
recursos líquidos mantidos por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários 
e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários em conta de regis-
tro de seus clientes, enquanto não comprometidos em operações de clientes. Em 
30/06/2021, o saldo era de R$ 61.698 (R$ 40.220 em 2020). 11. Outras obrigações. 
a) Fiscais e previdenciárias 30/06/21 31/12/20
Provisão para impostos diferidos 2 4
Provisão para impostos e contribuições sobre lucros (i) (Nota 18) 2.014 -
Impostos e contribuições a recolher 3.592 2.188

5.607 2.192
Circulante 5.607 2.192
b) Diversas 30/06/21 31/12/20
Outras obrigações 706 890
Férias 2.412 1.874
Gratificação 35.140 25.980
13º salário 797 -
Provisões trabalhistas (Nota 16.c) 8.948 8.798
Taxas e contribuições sociais - IRPJ e CSLL (i) (Nota 16.c) 4.953 4.919
Taxas e contribuições sociais - PIS e COFINS (ii) (Nota 16.c) 6.206 6.164
Taxas e contribuições sociais - outros (iii) (Nota 16.c) 19 19
Fornecedores 7.400 9.280

66.581 57.924
Circulante 45.658 35.001
Longo prazo 20.923 22.923
(i) A Corretora questiona judicialmente, ação de cobrança de IRPJ e CSLL decorren-
tes de divergência de critério de atualização monetária das demonstrações finan-
ceiras adotado em janeiro de 1989. A administração registrou provisão referente ao 
montante depositado judicialmente no exercício de 2010. O montante vem sendo 
atualizado à taxa SELIC. (ii) Em janeiro de 2008, a Corretora impetrou questiona-
mento judicial requerendo suspensão da exigibilidade do PIS e da COFINS sobre 
as receitas de intermediação financeira a partir/02/2008. Em fevereiro de 2008, foi 
emitido Mandato de Segurança dando à Corretora o direito de depositar judicialmen-
te os valores que seriam devidos. Dessa forma, a Corretora depositou judicialmente 
os valores de PIS e COFINS sobre receitas financeiras com competência/02/2008 
a dezembro de 2013, constituindo provisão em igual valor. O saldo da posição é 
atualizado, mensalmente, pela taxa Selic. (iii) A Corretora vem questionando judi-
cialmente algumas taxas e contribuições sociais. Essas obrigações em litígio estão 
garantidas integralmente por depósitos judiciais e há provisão constituída com base 
na legislação vigente na época do fato gerador. 12. Patrimônio líquido. a) Capital 
social. É representado por 164.485 (164.485 em 2020) ações ordinárias. Em AGE 
datada de 30.06.2021, os acionistas aprovaram o aumento de capital no montante 
de R$15.000, sem emissão de novas ações, via reservas de lucros. Tal aumento 
depende da aprovação do Banco Central do Brasil para ser incorporado ao capital. 
b) Dividendos. O estatuto prevê a destinação de dividendos mínimos de 25% sobre 
o lucro líquido conforme legislação societária. Não foram distribuídos dividendos no 
semestre findo em 30/06/2021. No exercício de 2020, foram distribuídos R$7.000 
de dividendos, sendo R$ 2.000 referente ao próprio exercício e R$ 5.000 referente 
a exercícios anteriores. No semestre findo em 30/06/2021, o valor do dividendo por 
ação é de R$ 240,62 (duzentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos) e em 
31/12/2020 era de R$ 149,42 (cento e quarenta e nove reais e quarenta e dois cen-
tavos). c) Reserva legal. Constituída à alíquota de 5% do lucro líquido, antes de qual-
quer outra destinação, limitada a 20% do capital social e aprovada em assembleia de 
acionistas. No semestre findo em 30/06/2021, foi constituído R$5 e no exercício findo 
em 31/12/2020, foi constituído R$1.959 de reserva legal. d) Reserva de lucros espe-
cial. Constituída pelo lucro líquido do exercício não distribuído. e) Ajuste de avaliação 
patrimonial. Refere-se ao ajuste a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários 
classificados como disponíveis para venda, líquidos dos efeitos tributários.
13. Outras despesas administrativas 30/06/21 30/06/20
Serviços técnicos especializados 5.100 2.902
Processamento de dados 11.440 7.370
Comunicações 1.278 1.212
Despesas de aluguéis 1.242 1.108
Serviços do sistema financeiro 1.792 1.080
Despesas de promoções e relações públicas 162 143
Despesas de depreciação 802 519
Despesas de manutenção e conservação de bens 305 352
Despesas de viagem – país 47 71
Despesas com água, energia e gás 342 325
Despesa de arrendamento de bens 29 22
Despesas de amortização 109 99
Despesas com transporte 209 92
Despesas de material 18 48
Despesas propaganda e publicidade 2.585 1.082
Despesas serviços de terceiros 17 10
Despesas de publicações - 31
Despesas de seguros 27 5
Outras despesas administrativas 775 783
Total 26.279 17.254
14. Receita com prestação de serviços 30/06/21 30/06/20
Rendas de administração de fundos de investimento 2.452 1.542
Rendas de administração de sociedades de investimento 344 67
Rendas de comissão de colocação de títulos 3.371 423
Rendas de corretagem de operações de bolsa 31.088 31.123
Total 37.255 33.155

30/06/21 31/12/20

Título
Valor de 

custo
Valor de mercado/ 

contábil
Sem vencimento/  

vencimento até 365 dias
De 1 a 3 

anos
Acima de 

3 anos
Valor de  

mercado/ contábil
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 56.366 56.369 26.058 26.557 3.754 55.364
Letras de Câmbio – LC - - - - - 154
Títulos da Dívida Agrária – TDA - - - - - 1.510
Certificados de depósitos bancários - CDB 501 501 - 296 205 679
Fundo de investimento liquidez - B3 26.034 26.034 26.034 - - 25.715
Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI 793 793 - 793 - 1.300
Cotas de Fundos de investimento 101 101 101 - - 122
Outros 18 18 18 - - -
Total 83.813 83.816 52.211 27.646 3.959 84.844

31/12/20

Descrição Taxa
Saldo 
inicial

Aqui-
si-

ções
Bai-
xas

Transfe-
rências

Depre-
ciação

Saldo 
final

Imobilizações em curso - 80 2.090 (1) - (79) 2.090
Imobilizado de uso:
- Instalações 10% 64 - - - (28) 36
- Móveis e utensílios 10% 736 49 - - (196) 589
- Equipamentos de informática 20% 684 1.351 - - (248) 1787
- Equipamentos de comunicação 10% 602 132 - - (165) 569
- Benfeitorias imóveis de terceiros 20% - 551 - 1.889 (484) 1.956
Total imobilizado de uso 2.166 4.173 (1) 1.889 (1.200) 7.027
Intangível
Software 20% 262 728 - - (152) 838
Benfeitoria imóveis de terceiros 20% 1.889 - - (1.889) - -
Total intangível 2.151 728 - (1.889) (152) 838
7. Participação em controlada. Até 30/09/2020, a Ativa possuía 60% de participa-
ção na sua controlada Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.. 
Em 06/10/2020, foi celebrado “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras 
Avenças” entre a Corretora e Galapagos Investimentos Ltda. referente a venda da 
controlada Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda. pelo montante 
de R$48.000. A alienação gerou um ganho de R$47.821 (R$34.632 líquido dos efei-
tos tributários). O investimento era avaliado pelo método da equivalência patrimonial.

Investimento - participação em Controlada até 30.09.2020
Quantidade de cotas 150.000
Participação direta 60%
Capital social 150

O valor de custo dos títulos e valores mobiliários, exceto as cotas de fundos de inves-
timento, corresponde ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos 
até a data do balanço. O valor de mercado dos CDBs, LCAs, LCIs e LCs foi apurado, 
utilizando-se os preços e taxas divulgados pela B3 S.A.. O valor de mercado das 
LTNs, LFTs e das NTN foi apurado utilizando-se os preços divulgados pela Associa-
ção Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais  (“ANBIMA”). 
O ajuste a valor de mercado dos títulos classificados como disponíveis para venda 
somava R$7 (R$10 em 31/12/2020), com efeito no patrimônio líquido de R$4 (R$6 
em 31/12/2020), líquido dos efeitos tributários. Os valores das cotas de fundo de in-
vestimento, correspondem aos valores de cotas na data do balanço, divulgada pela 
instituição financeira administradora do fundo. b) Instrumentos financeiros deriva-
tivos. Em 30/06/2021, a Corretora apresentava saldos decorrentes de operações 
com instrumentos financeiros derivativos (intermediação de Swap), no valor de R$34 
(R$30 em 31/12/2020). 6. Imobilizado. Durante os exercícios findos em 31/12/2020 
e 2019, a Corretora realizou as seguintes movimentações em seu imobilizado:

30/06/2021

Descrição Taxa
Saldo 
inicial

Aqui- 
sições

Bai-
xas

Transfe-
rências

Depre-
ciação

Saldo 
final

Imobilizações em curso 2.090 1.680 - - - 3.770
Imobilizado de uso:
- Instalações 10% 36 - - - (5) 31
- Móveis e utensílios 10% 589 170 - - (71) 688
- Equipamentos de informática 20% 1.787 1.754 - - (319) 3.222
- Equipamentos de comunicação 10% 569 5 - (65) 509
- Benfeitorias imóveis de terceiros 20% 1.956 439 - - (342) 2.053
Total imobilizado de uso 7.027 4.048 - - (802) 10.273
Intangível
Software 20% 838 82 - - (109) 811
Total intangível 838 82 - - (109) 811
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Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores 
CNPJ/MF nº 33.775.974/0001-04

Augusto Afonso Teixeira de Freitas, Diretor
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Rafael Luiz Pinho de Andrade - Contador - CRC/RJ 117146/O-5

Aos Diretores e Acionistas da Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores - Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores (“Corretora”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 30/06/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ativa Investimentos S.A. 
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores em 30/06/2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil - BACEN. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase. Reapre-
sentação dos saldos comparativos. Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 2.a. às demonstrações financeiras, a qual descreve que, em decorrência da reclassificação de saldos de recursos mantidos em conta de registro de seus clientes, em linha 
com o requerido na Instrução Normativa BCB 66/2020, os valores correspondentes a 31/12/2020, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto na NBC TG 23, ou CPC 23 (Práticas Contábeis, Mudanças 
de Estimativa e Retificação de Erro). Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A administração da Corretora é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte 
da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Corretora. Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação  geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 31/08/2021. ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6. Renata Zanotta Calçada - Contadora CRC-1RS062793/O-8

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

15. Despesas de pessoal 30/06/21 30/06/20
Proventos 48.412 28.386
Encargos sociais 3.581 2.814
Benefícios 3.364 2.794
Honorários 900 900
Treinamento 212 90
Total 56.469 34.984
16. Outras receitas operacionais 30/06/21 30/06/20
Brokeragem e corretagem 1.220 900
Taxas diversas 706 385
Comissões (a) 7.565 7.495
Multas sobre liquidação 400 285
Receitas de serviços de exterior (b) 3.003 3.192
Variações monetárias ativas 75 102
Outros 245 165
Total 13.214 12.524
(a) Honorário sobre distribuição de ofertas públicas. (b) Serviço de intermediação 
financeira de operações no exterior e no Brasil em parceria com a Tradition Securies 
and Derivatives Inc.
17. Outras despesas operacionais 30/06/21 30/06/20
Variações monetárias passivas 75 102
Perdas no recebimento de crédito 43 334
Desconto condicional 36 80
Perdas operacionais (a) 759 1.669
Outras despesas operacionais 91 46
Total 1.004 2.231
(a) Refere-se a cadastro de operações incorretas, gerando prejuízo para a Corretora. 
18. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciá-
rias. a) Ativos contingentes. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das 
contingências ativas e passivas e obrigações legais são efetuados de acordo com os 
critérios definidos no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingen-
tes. Em 30/06/2021, a Corretora não tem contabilizados ativos contingentes, porém 
é parte envolvida em causas com perspectiva de êxito possível no valor de R$3.474 
(R$3.656, em 31/12/2020). b) Passivos contingentes e obrigações legais. Provisões 
trabalhistas. São compostas por demandas movidas por ex-colaboradores principal-
mente com pedidos de horas extras, equiparação salarial e vínculo empregatício. Os 
valores das contingências são provisionados de acordo com análise do valor poten-
cial de perda, considerando o estágio atual do processo e o parecer de consultores 
jurídicos externos e internos. No semestre findo em 30/06/2021, foram constituídas 
provisões no valor de R$ 8.948 (R$ 8.798 em 31/12/2020). Provisões cíveis. Nas 
ações cíveis com potencial de perda (danos morais e patrimoniais e outros proces-
sos com pedidos condenatórios) os valores das contingências são provisionados 
com base no parecer de consultores jurídicos externos e internos. Provisões fiscais e 
previdenciárias. As provisões para processos fiscais e previdenciários são represen-
tadas por processos judiciais e administrativos de tributos federais, municipais e esta-
duais e são compostas por obrigações legais e passivos contingentes. Sua constitui-
ção é baseada na opinião de consultores jurídicos externos e internos e na instância 
em que se encontra cada um dos processos. c) Composição e movimentação das 
provisões no exercício. A administração da Corretora está questionando a constitu-
cionalidade de alguns procedimentos fiscais relacionados aos tributos federais, bem 
como participa em outros processos judiciais, fiscais e cíveis. A administração da 
Corretora, com base na opinião dos consultores jurídicos, considera, para os pro-
cessos judiciais em andamento, que as provisões para esses riscos em 30/06/2021 
e 2020 são adequadas para cobrir eventuais perdas decorrentes desses proces-
sos. Seguem abaixo as provisões constituídas e as respectivas movimentações
no exercício: 30/06/21 31/12/20
Provisão para riscos fiscais 11.177 11.102
Provisão para processos trabalhistas 8.948 8.798
Total 20.125 19.900

30/06/21 31/12/20
Fiscais Trabalhista Fiscais Trabalhista

Saldo no início do exercício 11.102 8.798 10.943 4.227
(+) Constituições - 150 - 4.571
(-) Baixas - - - -
Atualização monetária 75 - 159 -
Saldo no final do exercício 11.177 8.948 11.102 8.798
d) Passivos contingentes classificados como perdas possíveis. Os processos ju-
diciais e administrativos que, com base na opinião dos consultores jurídicos e da 
administração, são classificados como perdas possíveis, não são reconhecidos 
contabilmente. • Corretora é ré em processos por danos materiais e morais referen-
tes a operações realizadas por investidores. A administração da Corretora discorda 
das exigências formuladas pelo autor apresentado contestações. Os assessores 
legais contratados pela Corretora avaliam a probabilidade de êxito como possível. 
• Processos trabalhistas em que se discute a inexistência de relação de emprego, 
e, consequentemente, as verbas correlatas, tais como horas extras e equiparação 
salarial. Os assessores legais contratados pela Corretora entendem que a probabi-
lidade de perda para tais causas é possível. • Os processos administrativos, cíveis e 
trabalhistas que, com base na opinião dos assessores jurídicos e da administração, 
são classificados como perdas possíveis no montante de R$33.161 (R$33.620 em 
31/12/2020), não são reconhecidos contabilmente. Em 2011, a Corretora recebeu 
autos de infração da Receita Federal para exigência de valores relativos a: (a) IRPJ 
e CSLL em função (i) do pagamento de dividendos aos acionistas mediante a en-
trega de ações avaliadas a valores de livro; e (ii) do processo de desmutualização 

da BOVESPA e da BM&F; e (b) Contribuição para o PIS e COFINS em função (i) do 
processo de desmutualização da BOVESPA e da BM&F; e (ii) da importação de ser-
viços de assessoria financeira. Em relação aos questionamentos sobre IRPJ e CSLL 
em função do pagamento de dividendos aos acionistas mediante a entrega de ações 
avaliadas a valores de livro e contribuição de PIS e COFINS em função do processo 
de desmutualização da BOVESPA e da BM&F. A cobrança pela União Federal a título 
de IRPJ e de CSLL decorrente do pagamento de dividendos aos acionistas mediante 
a entrega de ações avaliadas a valores de livro encontra-se encerrada no processo 
administrativo. A validade do débito é objeto de ação judicial, estando a sua exigibi-
lidade suspensa por força de decisão liminar proferida em primeira instância pela 
Justiça Federal e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sendo a 
sua perda classificada como possível pelos assessores jurídicos da Corretora. A Cor-
retora questiona judicialmente o auto de infração lavrado pela Receita Federal para 
cobrança de IRPJ e de CSLL por suposta distribuição disfarçada de lucros quando da 
transformação societária das bolsas (Bovespa e BM&F) em sociedades anônimas 
(“desmutualização”). A Corretora alega que a operação de distribuição de dividendos 
“in natura” poderia ser realizada com base no valor de livro das ações. Dessa forma, 
com base na opinião dos assessores jurídicos, o valor em risco é de R$121.254 em 
30/06/2021 (R$120.020 em 31/12/2020). A Corretora questiona judicialmente o auto 
de infração lavrado pela Receita Federal para cobrança de cobrança de PIS e CO-
FINS sobre a venda das ações que substituíram os títulos da Bovespa e da BM&F, 
sob a alegação de que as ações deveriam ser classificadas como integrantes do 
ativo circulante. A Corretora alega que as ações estariam corretamente classificadas 
como integrantes do ativo permanente, sendo que a venda das mesmas foi excluída 
da base de cálculo de PIS e COFINS conforme determina o art. 3, § 2, inciso IV da Lei 
9.718/1998. Dessa forma, com base na opinião de seus assessores jurídicos, o valor 
da exposição tributária é de R$26.556 em 30/06/2021 (R$26.503 em 31/12/2020). 
19. Transações com partes relacionadas. (a) A remuneração total dos Diretores 
durante o semestre findo em 30/06/2021, foi de R$3.594 (R$2.241 em 2020), a qual 
é considerada benefício de curto prazo. De acordo com a administração não existem 
outros benefícios de curto e longo prazo. (b) A Ativa Wealth tem por objeto a pres-
tação de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e serviços 
de consultoria econômica e financeira. Nos contratos de administração de carteira 
a Corretora atua como interveniente anuente. O contrato não prevê remuneração 
entre as partes. Em outubro de 2020, a Ativa Wealth foi alienada, passando a não 
pertencer mais ao Grupo. Consequentemente o contrato em questão será revisado e 
ajustado. (Nota 22). (c) Durante o semestre findo em 30/06/2021, foi pago, a título de 
aluguel de sala comercial, o montante de R$337 (R$337 em 2020) à empresa JRS 
Empreendimentos, cujo acionista também é acionista da Ativa Investimentos. (d) Os 
acionistas da Corretora mantêm saldo de depósitos para investimentos e credores 
- conta de liquidação pendente junto à Corretora em 30/06/2021, no montante de 
R$5.001 (R$5.290 em 2020). 20. Imposto de renda e contribuição social. De-
monstração da conciliação entre o imposto de renda e a contribuição social à taxa
efetiva e nominal 30/06/2021 30/06/2020

IR CS IR CS
Resultado antes do IR e da contribuição social 2.326 2.326 10.017 10.017
Alíquota média do semestre-alíquota vigente % 25% 20% 25 15
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de
 acordo com a alíquota média do semestre 582 465 2.504 1.503
Adições 7.459 325 1.399 958
Exclusões (75) (75) (1.372) (1.372)
Base de cálculo de IRPJ e CSLL antes
 da compensação 9.710 2.577 10.044 9.603
(-) Compensação prejuízos anteriores (2.913) (773) (3.013) (2.881)
Base de IRPJ e CSLL após compensação 6.797 1.804 7.031 6.722
IRPJ no resultado (1.687) - (1.746) -
CSLL no resultado - (361) - (1.008)
(-) PAT 34 - 42 -
Total IRPJ e CSLL efeito no resultado (1.653) (361) (1.704) (1.008)
IRPJ Diferido no Resultado - - - -
CSLL Diferido no Resultado - - - -
Total IRPJ e CSLL efeito Diferido - - - -
Total IRPJ e CSLL efeito no resultado (1.653) (361) (1.704) (1.008)
Créditos tributários. A Corretora possui prejuízos fiscais e base negativa de impos-
to de renda e contribuição social não registrados, passíveis de compensação com 
lucros tributáveis futuros nas condições estabelecidas pela legislação vigente. Em 
30/06/2021, o montante de nominal de IR é R$3.467 (R$6.280 em 31/12/2020) e de 
CSLL R$8.952 (R$9.625 em 31/12/2020). A Corretora não movimentou ativo fiscal 
diferido, no semestre findo em 30/06/2021. Em 30/06/2021, o saldo do ativo fiscal 
diferido sobre diferenças temporárias era de R$2.202 e sobre prejuízos fiscais de 
exercícios anteriores era de R$1.611, sendo os mesmos saldos para o exercício findo 
em 31/12/2020. As estratégias de planejamento tributário adotadas para a determi-
nação do valor de realização dos impostos diferidos são prudentes e realistas e a 
administração entende que os créditos serão realizados dentro de três anos, dentro 
de um cenário conservador, da seguinte forma:

Descrição 2021 2022 2023 Totais
Provisão para contingências 691 1.127 384 2.202
Prejuízos fiscais de exercícios anteriores e
 base negativa da contribuição social 506 825 280 1.611
Totais 1.197 1.952 664 3.813
Valor presente 1.123 1.721 550 3.394
O valor presente do crédito tributário é estimado em R$3.394 utilizada a taxa Selic 
estipulada para os respectivos períodos (taxas Selic extraídas do boletim Focus do 

Bacen datado de 02/07/2021, cuja previsão é de 6,5% a.a. para os períodos acima). A 
Medida Provisória nº 1.034/2021, publicada no Diário Oficial de 01/03/2021, majorou 
a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas 
jurídicas integrantes do setor financeiro, conforme definição da Lei Complementar nº 
105/2001. A alíquota passou de 15% para 20% até 31/12/2021, e a partir de 01/2022, 
voltará a 15%. 21. Gerenciamento de risco. A gestão de risco das operações é 
efetuada por meio de políticas internas e equipes independentes das áreas de ne-
gócio da Corretora, que monitoram os diversos riscos inerentes às operações e/ou 
processos, incluindo os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. Essas 
estruturas de gerenciamento e podem ser assim resumidas: a) Risco de mercado. 
A administração de riscos nas operações é efetuada através do monitoramento de 
limites e exposições aos riscos pela área de risco, que atua de forma independente 
das áreas de negócio. Os limites e posições são discutidos em Comitê de Risco 
& Compliance. Como rotina diária, a área de risco controla as alavancagens dos 
clientes da Corretora como forma de limitar a exposição ao risco de mercado, realiza 
a marcação a mercado de sua carteira própria, além de pré-avaliar as chamadas 
de margem que ocorrerão no dia seguinte de forma a agir proativamente para evi-
tar saldos negativos de seus clientes. Outra medida adotada pela área de risco em 
momentos de maior volatilidade no mercado é o estabelecimento de percentuais de 
sobre-garantias mais elevados comparativamente a momentos de normalidade. b) 
Riscos de liquidez. Controla-se o fluxo de caixa futuro, de forma a identificar possíveis 
descasamentos entre ativos e passivos. Além do fluxo de caixa contratado, verifica-
-se o comportamento do fluxo de caixa em cenários de stress, considerando reno-
vações, resgates antecipados, diminuição de novas captações para a parte passiva 
da carteira da Corretora; renovações, defaults e atrasos para a carteira de crédito; e 
situações de stress de mercado sobre a carteira de ativos negociado sem bolsa. A 
Corretora também realiza testes de sensibilidade para impactos no valor de sua car-
teira própria de acordo com metodologia adotada pelo BACEN. c) Risco de crédito. A 
Corretora avalia continuamente o valor das aplicações de toda a sua base de clientes 
e as compara com os valores declarados pelos mesmo sem seu cadastro, manten-
do as exposições dos clientes compatíveis com seu patrimônio declarado. Também 
são avaliadas continuamente a qualidade das garantias depositadas pelos clientes 
na Corretora, assim como os saldos em conta e os valores de patrimônio líquido de 
cada um dos clientes. d) Risco operacional. A gestão de risco é efetuada através da 
análise dos principais processos e identificação dos riscos e respectivos controles 
mitigadores. Anualmente, a Corretora realiza ciclo de autoavaliação para identifica-
ção e correção das deficiências de controles e emite relatório que consolida as defi-
ciências identificadas e descreve e estrutura do gerenciamento do risco operacional 
adotado pela corretora. O risco operacional é subordinado à diretoria independente 
que mantém estreita interação com a área de Compliance, visando a segurança de 
todos os procedimentos. Os relatórios de gestão de riscos são de acesso público e 
encontram-se disponíveis na sede da Corretora: Av. das Américas, 3.500, Condo-
mínio Le Monde, Ed. Londres, Sls 314 a 318, Barra da Tijuca, RJ, CEP 22640-102. 
Tel.: (21) 3515-0200. 22. Acordo Basileia. Em outubro de 2013, entraram em vigor 
as novas regras de mensuração do capital regulamentar. As instituições financeiras 
e entidades equiparadas têm que manter patrimônio de referência mínimo de 10,5% 
(10,5% em 2018) dos seus ativos ponderados por graus de risco às exposições em 
ouro, moedas estrangeiras e operações sujeitas ao risco operacional e às variações: 
cambial; de taxa de juros; de preço de commodities; e de preço de ações classifi-
cadas na carteira de negociação, conforme normas e instruções do BACEN. Em 
31/12/2020 e 2019, os limites operacionais estão devidamente atendidos. A situação 
da Corretora, em relação ao risco de exposição das operações financeiras, está as-
sim representada:

30/06/21 30/06/20
Patrimônio de Referência Exigido - PRE 27.403 20.845
Ativos ponderados por risco (RWA) 342.546 260.565
Risco de crédito 160.253 119.570
Risco de mercado 8.519 5.677
Risco operacional 173.774 135.319

Valor de Insuficiência (PR - PRE) 34.809 17.971
Patrimônio de referência para limite de compatibilização
 do PR com PRE - PR 62.212 38.817
Índice de Basileia 18,16% 14,90%
Índice de imobilização 16,51% 17,79%
Margem de imobilização 20.833 12.502
23. Outras informações. A responsabilidade pela custódia de títulos de clien-
tes nas bolsas de valores em 30/06/2021 era de R$ 1.376.692 (R$2.081.006 em 
31/12/2020). Em 30/06/2021, a Corretora possuía um volume de recursos sob ges-
tão no total de R$92.989 (R$100.827 em 31/12/2020), sendo a totalidade referente à 
gestão da carteira de clubes de investimentos administrados por terceiros. A pande-
mia da Covid-19 mudou completamente o cenário global e criou enormes desafios 
em todos os aspectos da sociedade, em saúde, segurança e economia. Com isso 
a Ativa Investimentos tomou uma série de medidas para proteção e suporte a seus 
colaboradores, clientes, parceiros comerciais e fornecedores, que incluem o uso do 
trabalho remoto e o estímulo ao uso dos canais digitais, possibilitando a continuidade 
dos negócios. Vale ressaltar que o Corretora gerou os resultados esperados ao lon-
go da pandemia. 24. Resultado não recorrente. Conforme disposto na Resolução 
BCB nº 02/2020, deve ser considerado como resultado não recorrente o resultado 
que não esteja relacionado ou esteja relacionado incidentalmente com as atividades 
típicas da Corretora e não esteja previsto para ocorrer com frequência nos exercícios 
futuros. No semestre findo em 30/06/2021 não houve resultados não recorrentes. 

Três perguntas: o mercado de ações em agosto de 2021
Por Jorge Priori

O Ibovespa fechou 
o mês de agos-
to com queda de 

2,48%, ficando em 118.781 
pontos. Em 2021, a queda 
é de 0,20%, e nos últimos 
12 meses, o índice apresen-
ta uma alta de 19,54%. No 
ano, a máxima foi atingida 
no dia 7 de junho, quando o 
índice chegou aos 130.776 
pontos. A mínima ocor-
reu no dia 26 de fevereiro, 
quando o índice bateu em 
110.035 pontos.

Aproveitamos o fecha-
mento do mês para conver-
sarmos com Bruce Barbo-
sa, sócio-fundador da Nord 
Research, sobre o mercado 
de ações em agosto de 2021 
e suas perspetivas.

Como você viu o mer-
cado de ações em agosto 
de 2021?

Acho que ficou bastante 
claro como Brasília atrapa-
lhou o mercado. Os resul-
tados do segundo trimestre 
divulgados pelas empresas 
foram muito bons, apre-
sentando uma recuperação 
muito forte dos impactos 
da pandemia. Os resulta-
dos de 2021 estão melho-
res, mesmo considerando o 
impacto nos resultados de 
2020.

Nós vemos a economia 
melhorando, os bons re-
sultados das empresas, as 
commodities para cima 
e a atual taxa de câmbio 
favorecendo as empresas 
exportadoras. O problema 
é que a ameaça de Brasília 
furar o teto de gastos aca-
bou trazendo pessimismo 
ao mercado. Isso faz com 
que o mercado fique com 
o pé atrás e foi tema de 
comentários de diversos 
gestores.

Na sua opinião, qual 
foi o principal destaque 
do mês?

O grande destaque do 
mês foi a subida dos juros 
longos. Nós já estávamos 
vendo a inflação subir, mas 
os juros longos subiram 
muito mais. Isso devido ao 
medo do governo gastar 
mais no ano que vem por 
causa das eleições, queren-
do dar um pouco de be-
nesses ao eleitor, como o 
aumento do Bolsa Família, 
para vencê-las. Isso fez com 
que empresas, que têm uma 
exposição maior aos juros 
longos, sofressem mais. 
Muitas ações dessas empre-
sas caíram bastante, como 
incorporadoras e locadoras.

Qual a perspectiva 
para os próximos me-
ses? Quais deverão ser 
os principais drivers do 
mercado?

O principal driver do 
mercado sempre são os 
resultados das empresas 
no longo prazo. No curto 
prazo, o mercado se perde 
um pouco entre notícias 
de jornais, crises externas 
ou medo de alguma coisa. 
As ações sempre seguem 
os resultados das empre-
sas.

Pensando a longo prazo, 
os resultados estão muito 
bons. O mercado já pre-
cificou uma grande crise 
no Brasil se olharmos por 
quanto o índice está sendo 
negociado em EV/Ebitda 
ou em Preço/Lucro. Ele já 
está num nível muito baixo, 
quase crise. Mesmo assim, 
nunca duvide de Brasília. 
Nós podemos ter uma crise 
pois eles sempre estão pre-
parados para jogar água no 
nosso chope.

O mercado internacional 
está super-bem, e os resul-

tados das empresas foram 
muito bons, mas aqui es-
tamos travados entre 120 
e 130 mil pontos, mesmo 
com os resultados das em-
presas vindo muito melho-
res. É claro que os juros 
longos e a inflação vão im-
pactar os resultados, mas 
ainda acho que o mercado 
brasileiro está muito barato, 
tendo ficado para trás dos 
índices globais, mesmo com 
as empresas estando muito 
bem.

Das duas, uma: ou va-
mos ter uma super-crise 
ou o mercado está muito 
barato. O mercado vai co-
meçar a colocar na conta 
as eleições, mas grandes 
gestores como Luis Stuhl-
berger (Verde Asset) e 
Rogério Xavier (SPX) já 
comentaram que as elei-
ções de 2022 não serão um 
grande problema. O Lula 
será “Lulinha paz e amor” 

e o Bolsonaro será mais do 
mesmo do que está acon-
tecendo agora. Uma ter-
ceira via, imaginamos, será 
uma coisa melhor. É im-
possível tentar se proteger 
pensando nas eleições do 
ano que vem. Está muito 
cedo ainda, mas o merca-
do já está buscando isso.

Temos também a mana-
da de novos investidores 
que entraram na bolsa, que 
compram o que mais sobe e 
vendem desesperados antes 
que caia. Isso traz mais vola-
tilidade ao mercado. Talvez 
seja por isso que tenhamos 
visto as quedas dos últimos 
meses. Além disso, temos 
a ameaça da crise hídrica e 
do racionamento, mas, pro-
vavelmente, isso impactará 
mais 2022 do que este ano. 
A perspectiva para a bolsa a 
longo prazo é acompanhar 
os resultados das empresas, 
que estão bons.
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