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ESQUELETO DE 
DINOSSAURO EM LEILÃO
Casa parisiense estima que venda  
possa alcançar € 1,5 milhão.  
Por Antonio Pietrobelli, página 4

NOTÍCIAS
QUE CHOCAM
Drástica realidade histórica embute uma 
lição: o forte bate e o fraco apanha.  
Por Wagner Cinelli de Paula Freitas, página 2

A ESTRATÉGIA E A 
TÁTICA DO GOLPE
Não interessa à burguesia uma crise que 
ameace tudo que conseguiu desde 2016. 
Por Afonso Costa, página 2

Programa 
destina R$ 110 
mi a pequena 
indústria de SP

Foi lançado nesta quarta-
-feira o Programa Investimentos 
Transformadores em Eficiência 
Energética na Indústria (Poten-
cializEE), uma cooperação entre 
Brasil e Alemanha. O programa 
– para pequenas e médias indús-
trias – tem a participação do Mi-
nistério de Minas e Energia, da 
Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE) na esfera Federal, além de 
instituições privadas do setor da 
indústria, de energia e parceiros 
financeiros.

Estão previstos cerca de R$ 
110 milhões para o PotencializEE 
com recursos do Ministério do 
Meio Ambiente da Alemanha e da 
União Europeia. 

O objetivo é proporcionar às 
indústrias menor custo com ener-
gia, mais capacidade de competir 
no mercado e menor impacto am-
biental.

DIVERSIDADE E 
INCLUSÃO NA 
PAUTA ESG
Caminho não permite retrocesso ou 
práticas como ‘diversity washing’.

Por Jandaraci
Araújo,

página 2

Bolsa desaba 
e dólar tem 
maior alta
em 14 meses

No dia seguinte às ameaças de 
Jair Bolsonaro às instituições bra-
sileiras, a Bolsa de São Paulo (B3) 
teve um pregão de forte baixa. A 
queda ao final desta quarta-feira, 
de 3,78%, foi a maior, em termos 
percentuais, desde 8 de março. 
Em pontos, a Bovespa recuou 
para 113.412,84, menor patamar 
desde 24 de março.

Na mão oposta foi o dólar, com 
alta de 2,89%, a maior valorização 
desde 24 de junho do ano pas-
sado. A moeda norte-americana 
fechou o dia cotada a R$ 5,326, 
maior valor em duas semanas.

O mercado financeiro respon-
deu aos acontecimentos do feria-
do, após nova e maior ameaça ao 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
“o que aumenta a crise político-
-institucional, analisa Yuri Pasini, 
do Travelex Bank.

Cesta básica 
aumentou
até 34%
em 12 meses

O custo médio da cesta bási-
ca de alimentos aumentou em 13 
cidades e diminuiu em quatro, de 
acordo com a Pesquisa Nacional 
da Cesta Básica de Alimentos, rea-
lizada mensalmente pelo Departa-
mento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Die-
ese) em 17 capitais.

As maiores altas foram registra-
das em Campo Grande (3,48%), 
Belo Horizonte (2,45%) e Brasília 
(2,10%). As capitais onde o cus-
to apresentou queda foram Ara-
caju (-6,56%), Curitiba (-3,12%), 
Fortaleza (-1,88%) e João Pessoa 
(-0,28%).

A cesta mais cara foi a de Porto 
Alegre (R$ 664,67), seguida pelas 
de Florianópolis (R$ 659), São 
Paulo (R$ 650,50) e Rio de Janeiro 
(R$ 634,18). Os menores valores 
foram registrados em Aracaju (R$ 
456,40) e Salvador (R$ 485,44).

Ao comparar agosto de 2020 a 
agosto de 2021, o preço do con-
junto de alimentos básicos subiu 
em todas as capitais que fazem 
parte do levantamento. Os per-
centuais oscilaram entre 11,90%, 
em Recife, e 34,13%, em Brasília.

Nos primeiros oito meses de 
2021, 16 capitais acumularam alta, 
com taxas entre 0,28%, em Goiâ-
nia, e 11,12%, em Curitiba.

Investimentos chineses caem 74% 
no Brasil e apenas 0,4% no mundo
Queda foi maior que a média dos países

Nos últimos 14 anos, a 
China se consolidou 
como um dos princi-

pais investidores estrangeiros no 
Brasil, com um estoque que alcan-
çou US$ 66,1 bilhões em 2020. 
“Ao longo desse período, houve 
mudanças no perfil de empreen-
dimentos que atraíram o interes-
se de empresas chinesas e oscila-
ções no valor dos investimentos 
em razão de políticas domésticas 
adotadas por Pequim ou de turbu-
lências no cenário internacional”, 
analisa Tulio Cariello no estudo 
“Investimentos Chineses no Bra-
sil – Histórico, Tendências e De-
safios Globais (2007–2020)”.

O relatório, feito para o 
Conselho Empresarial Brasil–
China (CEBC), com patrocínio 
de Bradesco Corporate, atuali-
za os dados do período 2007–
2020 e apresenta pela primei-
ra vez os resultados dos anos 
2019 e 2020.

No ano passado, com a con-
juntura internacional marcada 
pela pandemia, houve queda de 
74% no valor dos aportes chine-

ses confirmados no Brasil, que 
atingiram US$ 1,9 bilhão, o me-
nor valor registrado desde 2014. 
O número de projetos caiu para 
oito, 68% a menos do que em 
2019.

O tombo foi sentido nos in-
vestimentos estrangeiros de for-
ma geral no mundo e no Brasil, 
que caíram 35% e 61,5%, res-
pectivamente, segundo o estudo. 
Porém, os investimentos não fi-
nanceiros da China no exterior 
em 2020, de acordo com dados 
oficiais de Pequim, tiveram re-
dução de apenas 0,4%.

“A queda dos investimentos 
chineses no Brasil em 2020 não 
foi uma exceção à regra. Impor-
tantes receptores de aportes chi-
neses no exterior passaram por 
situações semelhantes”, relata 
Cariello. A retração, porém, ape-
sar de expressiva, foi bem menor 
que no Brasil. Houve redução 
dos aportes na União Europeia e 
Reino Unido (-43%) e Austrália 
(-39%), regiões onde há quedas 
contínuas desde 2017.

Nos Estados Unidos, onde 

os aportes caíram de US$ 48,5 
bilhões (2016) para US$ 6,3 bi-
lhões (2109), houve um movi-
mento inverso em 2020, com 
alta de 15%, atingindo US$ 7,2 
bilhões, reflexo de um número 
reduzido de aquisições particu-
larmente volumosas.

Até 2020, o Brasil recebeu 47% 
dos investimentos chineses na 
América do Sul. Quase metade 
(48%) do valor do estoque dos 
investimentos confirmados entre 
2007 e 2020 foram direcionados 
ao setor de energia elétrica, segui-
do por extração de petróleo e gás 
(28%), extração de minerais me-
tálicos (7%), indústria manufatu-
reira (6%), obras de infraestrutura 
(5%), agricultura, pecuária e servi-
ços relacionados (3%) e atividades 
de serviços financeiros (2%).

As gigantes de energia State 
Grid e China Three Gorges têm a 
maioria de seus ativos no exterior 
localizados no Brasil, com fatias 
de 48% e 60%, respectivamente. 
O setor de eletricidade atraiu 97% 
do valor dos investimentos chine-
ses confirmados em 2020.

Manifestações não alteram o
cenário negativo para Bolsonaro

As manifestações de 7 de 
setembro não resultaram 
em melhora das menções 

positivas ao presidente da Repú-
blica nas redes sociais. Houve um 
aumento de apenas 1 ponto, e as 
menções negativas continuaram 
se sobressaindo. A média de men-
ções negativas a Bolsonaro seguiu 
acima dos 60%. É o que mostra 
pesquisa da Modalmais/AP Exata 
divulgada nesta quarta-feira.

Os sentimentos de medo e tris-
teza se mantiveram como os mais 
presentes nas postagens que men-
cionam Jair Bolsonaro. A con-
fiança no presidente da República 
também não demonstrou recupe-
ração. Ela, que era o sentimento 
mais presente nas publicações 
sobre ele até novembro de 2020, 
perdeu espaço para sentimentos 
negativos, a partir do momento 
em que a população passou a sen-
tir no bolso a volta da inflação.

Já a avaliação do governo tam-
bém permanece muito mais ne-
gativa do que positiva, conforme 
mostram os dados da Inteligência 

Artificial da AP Exata, que calcula 
diariamente a avaliação dos brasi-
leiros sobre o Governo Federal, 
com base no sentimento das redes 
e a média das pesquisas. Nesta ter-
ça-feira, o percentual de pessoas 
que avaliam a gestão como ruim/
péssima é de 48,6%; 27,4% con-
sideram o governo bom/ótimo e 
23,9% avaliam como regular.

Abase de apoio ao presidente 
da República garante a ele a pos-

sibilidade de convocar a militância 
às ruas, como ocorreu neste dia 7 
de setembro. No entanto, é uma 
base que se fechou nela mesma. 
Que se retroalimenta de infor-
mações elaboradas por canais e 
influenciadores identificados com 
as causas do bolsonarismo.

A hashtag da oposição mais 
publicada foi# ForaBolsonaro e 
a da situação foi #7DeSetPela-
Liberdade.

Gustavo Marinho/Fotos Públicas
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Por Afonso Costa

A estratégia do capitão reformado 
e dos seus cúmplices é manter a 
Presidência e tomar o poder, fa-

zendo do Judiciário e Legislativo meros 
coadjuvantes. O povo? O povo é apenas 
o povo, não tem importância, serve ape-
nas para gerar mais-valia e aplaudir suas 
barbaridades.

Assim, o capitão reformado, arbitra-
riamente feito presidente, atua com qua-
tro objetivos táticos concomitantes: bar-
rar qualquer tentativa de impeachment; 
acabar com as investigações contra seus 
filhos e aliados acusados de corrupção; 
coesionar seus apoiadores em torno de 
um projeto golpista que já está em anda-
mento; e preparar as bases para o clímax 
do golpe, que seria efetivado através do 
não reconhecimento da iminente derrota 
eleitoral – caso não seja possível dar o 
golpe antes, o que é cada vez mais im-
provável.

Em queda nas pesquisas de opinião, 
responsável direto pela morte de quase 
600 mil pessoas e 21 milhões de infecta-
dos pela Covid-19 (até agora), pelo de-
semprego recorde, fome e miséria que 
assolam o país, além da entrega das em-
presas públicas e recursos naturais para 
o capital, seu governo é um fiasco.

Os únicos beneficiados são o capital e 
os marginais que o apoiam e implemen-
tam sua “política”, devastando a natu-
reza, matando e intimidando os povos 
originários, trabalhadores rurais e das 
comunidades carentes, extinguindo di-
reitos trabalhistas, dando de mão beijada 
para a burguesia as empresas públicas, os 
parques nacionais, os recursos financei-
ros etc.

Por trás deste cenário existe uma ver-

dade inquestionável: ele sabe que come-
teu e comete crimes, que é passível de 
prisão. Daí sua fala no dia 7 de setembro, 
no qual reuniu seus apoiadores, quando 
afirmou só sair do governo “Preso, mor-
to ou com vitória... Nunca serei preso”. 
As contradições entre sair x vitória e (só 
saio) preso x nunca serei preso saltam 
aos olhos.

O atual governo foi e é patrocinado 
pelos militares, que ocupam cargos de 
alto escalão no próprio governo e nas 
empresas estatais, além de benesses in-
compatíveis nos quartéis – somente para 
os oficiais, claro. Não é a primeira vez 
que os militares atendem aos interesses 
da burguesia em detrimento do país, do 
povo, do juramento que fizeram. A his-
tória que o diga.

Mas quem está por trás é a burguesia, 
desde o impeachment forjado contra a 
ex-presidente Dilma, até a posse de Te-
mer e a eleição fraudulenta que levou o 
capitão reformado à Presidência. Diante 
da crise do capital que já dura anos, o 
interesse é maximizar os ganhos através 
da dívida pública, abocanhar as empre-
sas estatais estratégicas, apropriar-se dos 
recursos naturais, com destaque para o 
pré-sal e os minérios, além das reservas 
naturais pertencentes aos povos originá-
rios e à preservação ambiental. Afora o 
aumento da mais-valia, porto de partida 
de todas as iniciativas da burguesia atra-
vés dos tempos.

Ainda que através do ministro ban-

queiro a burguesia esteja conseguindo 
alcançar seus objetivos, com fortes pre-
juízos para o país, essa mesma burguesia 
está insatisfeita e temerosa dos arroubos 
autoritários do atual presidente e já co-
meça a abandonar o barco, vide docu-
mento da Fiesp e o apoio da Febranan, 
com a óbvia exceção do BB e da Caixa. 
Até o Senado rejeitou outra nova refor-
ma trabalhista proposta pelo governo.

Não é do seu interesse uma crise ins-
titucional que ponha em risco tudo que 
conseguiu desde 2016. Afinal, os exem-
plos da Argentina, Chile, Peru e princi-
palmente da Bolívia, afora a resistência 
da Venezuela, mostram que a América 
do Sul redobrou os esforços para livrar-
-se do julgo do imperialismo.

O crescente retorno das manifesta-
ções populares é outro fator determi-
nante para esse recuo tático da burgue-
sia. Mais vale preservar os braços do que 
perder a cabeça. Seu objetivo é continuar 
sendo o verdadeiro poder do país.

Diante disso, resta à verdadeira oposi-
ção redobrar as manifestações de rua, a 
organização dos trabalhadores e popula-
ção em geral na busca de uma alternativa 
realmente popular de governo. Só assim 
nos veremos livres do jugo imperialista e 
dos ditadores de plantão.

Não é o momento de quaisquer recuos 
táticos, o genocida está acuado e isolado, 
recuar agora é dar o espaço político que 
ele precisa para tentar reverter sua situa-
ção. Se toda vez que houver possibilida-
de de enfrentamento as forças populares 
recuarem, não se vai a lugar nenhum, a 
vitória do fascismo é certa.

Depois, depois o café esfria, a cerveja 
fica quente. A hora é agora!

Afonso Costa é jornalista.
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Não é do interesse da 
burguesia uma crise que 

ameace tudo que conseguiu 
desde 2016
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A estratégia e a tática do golpe Notícias  
que chocam
Por Wagner Cinelli  
      de Paula Freitas

Não ficamos uma semana sem tomar co-
nhecimento pela imprensa de algum 
caso chocante de agressão ou morte da 

mulher pelo atual ou ex-companheiro. Tem ácido 
no rosto, pulmão perfurado por chave de fenda, 
vítima espancada enquanto segura o bebê, assassi-
nato de grávida e até cabeça separada do corpo e 
enterrada no quintal. A residência do casal costu-
ma ser um dos palcos preferidos desses agressores, 
mas os crimes podem ocorrer em qualquer lugar, 
como praça pública, shopping center, dentro do 
carro e até na igreja.

A lei penal se tornou mais rígida, mas o rigor da 
lei parece não ter causado, ao menos ainda, o dese-
jado desestímulo à prática desses delitos. 

Seria a cultura machista na qual somos criados 
um fator para produzir homens misóginos? O psi-
coterapeuta Adam Jukes, autor de Why Men Hate 
Women, diz que sim. Segundo ele, o desenvolvimen-
to de meninos e meninas é assimétrico. É que me-
ninos precisam aprender como serem masculinos, 
e as meninas, não. E ser masculino, nesse aprendi-
zado social, é ser forte, competitivo, ousado e até 
mesmo agressivo. É ser o oposto de sua mãe. É ser 
como seu pai ou a figura masculina a ocupar esse 
posto.

Outra característica da cultura é a violência. Co-
mo nossos vizinhos, somos um país que sofreu um 
processo de invasão, dominação e sucessão dos po-
vos ameríndios pelos europeus. Custou a dizima-
ção dos habitantes originais.

Tivemos também a escravidão, iniciada no sécu-
lo 16 com a implantação das Capitanias Hereditá-
rias e, como aponta Laurentino Gomes, o Brasil foi 
a principal nação escravagista das Américas, rece-
bendo 40% dos 12,5 milhões de africanos vítimas 
do tráfico negreiro.

Exterminando indígenas ou subjugando escraviza-
dos, estamos diante de processos que envolvem ex-
trema violência, com pessoas sendo coisificadas, co-
agidas, maltratadas, torturadas e assassinadas. Ações 
violentas que ocorriam no cotidiano e aos olhos de 
todos. Ações violentas reputadas “legítimas”, pois es-
tavam de acordo com a ordem jurídica então vigente.

Essa drástica realidade histórica tinha embutida 
uma lição para todos: o forte bate e o fraco apa-
nha. Ou então: quem tem poder faz o que quiser, 
e quem não o tem se submete. Equação simples de 
tentativa de sobrevivência do despoderado.

A população indígena minguou, e a escravidão 
teve seu fim decretado em 1888, o que não é tanto 
tempo assim. Aquela violência física não está mais 
no ar que se respira, como as marcas do ferrete não 
estão mais nas peles dos desfavorecidos, mas am-
bas ficam indeléveis no inconsciente coletivo.

A realidade é complexa e multicausal, mas os 
pontos aqui trazidos podem contribuir para a com-
preensão dos motivos de tanta violência em nosso 
seio. Violência do maior contra o menor. Violência 
do homem contra a mulher.

As notícias não cessam, mas ao menos têm o po-
der de nos chocar. É nossa obrigação combater es-
sa fábrica de homens que odeiam mulheres e, para 
isso, precisamos desnaturalizar a violência histórica 
e, especialmente, a violência que nasce do machis-
mo. É a esperança de dias melhores e as manchetes 
de jornal certamente os refletirão.

Wagner Cinelli de Paula Freitas é desembargador do TJRJ e autor do 
livro Sobre ela: uma história de violência (Ed. Gryphus).

Diversidade e inclusão na pauta ESG
Por Jandaraci Araújo

Se a sociedade é essencialmente 
heterogênea, por que as organi-
zações insistem em ser homo-

gêneas? Como uma empresa pode ser 
competitiva, inovadora e longeva, sem a 
ebulição de pensamentos diversos pro-
pondo soluções disruptivas? E como a 
pauta de diversidade e inclusão se conec-
ta com os parâmetros de ESG?

Para começar empresas são feitas de 
pessoas e para pessoas. Instituições dos 
mais variados setores já entenderam 
que ações de diversidade e inclusão, 
são necessárias para o sucesso e resi-
liência dos negócios. Por um lado os 
“clientes” atentos, e cada dia mais en-
gajados em consumir ou se relacionar 
com empresas éticas e com propósito 
claro. De outro lado, os investidores 
valorizando não apenas o lucro, mas 
também o impacto social e ambiental 
das empresas investidas. Trata-se ESG 
(Environmental, Social and Governan-

ce) na prática, as três letrinhas que vi-
raram trend topics quando o assunto 
são investimentos sustentáveis.

O tema da diversidade abarca tanto 
o pilar Social quanto o de Governança. 
Sob a perspectiva do Social – ações de 
diversidade e inclusão ajudam no cum-
primento de três dos ODS (Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável): 
objetivos 5 (Igualdade de Gênero), 8 
(Trabalho Digno e Crescimento Eco-
nômico) e 10 (Redução das Desigual-
dades).

No pilar de Governança – é a compo-
sição e diversidade do conselho de admi-
nistração que contempla a importância 
da adoção de uma agenda alinhada e gera 
uma série de impactos positivos para os 
negócios além de atrair investidores.

As estratégias de diversidade e inclu-
são geram valor no curto, médio e longo 
prazo. Empresas compostas por pesso-
as com perspectivas diferentes propor-
cionam a inovação disruptiva, que dife-
rentes origens e backgrounds catalisam. 

Ainda, segundo o estudo DDI, empresa 
de análise e pesquisa, a Ernst & Young 
(EY) mostra que as empresas que tive-
ram 30% de diversidade de gênero – e 
mais de 20% no nível sênior – apresen-
taram melhores resultados financeiros 
na comparação com as demais. Onde há 
diversidade significativa, é 1,4 maior a 
chance de crescimento sustentado e lu-
crativo.

E a pergunta que não quer calar é: o 
que falta para termos mais diversidade 
em todos os níveis da organização, desde 
o nível mais básico ao conselho de admi-
nistração?

Estamos em um caminho que não 
permite retrocesso ou práticas como o 
“diversity washing”. Diversidade é ino-
vação, inclusão é perpetuidade. Não 
há mais tempo para procrastinar nessa 
agenda, o momento é agora.

Jandaraci Araújo é cofundadora do Conselheira 101, foi 
subsecretária de Empreendedorismo e diretora do Banco 

do Povo em São Paulo.
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Bandidos de estimação

A tietagem em cima de Fabrício Queiroz, réu confesso 
que desviava dinheiro público, é a imagem definidora 

dos atos desta terça-feira (noves fora o falo gigante verde e 
amarelo). Os apoiadores mais fiéis de Bolsonaro abandonar-
am a bandeira da corrupção. Aqueles que ainda acreditam 
que votaram no ex-capitão para moralizar o país já debanda-
ram do governo e provavelmente engrossarão as manifesta-
ções programadas pelo MBL e outros movimentos para este 
domingo.

Significativo que apenas 3% dos manifestantes consid-
eram o Congresso inimigo de Bolsonaro, enquanto 59% 
centram fogo no STF (pesquisa USP), obedientes à pauta 
governista. A aliança com o Centrão, que reúne partidos 
presentes em todos os escândalos de corrupção das últi-
mas décadas e muitos deputados adeptos do “toma lá, dá 
cá (no meu bolso)”, foi assimilada sem contestações.

Jair Maduro

Não será surpresa se aparecerem, nos protestos pelo im-
peachment de Bolsonaro programados para este domingo, 
cartazes com a frase “O Brasil não será a próxima Venezuela”.

Cristo azul

O Cristo Redentor irá se iluminar de azul nesta quinta, 
Dia do Administrador. Durante setembro, o Trem do 
Corcovado vai dar desconto de 50% para estudantes e 
profissionais da Administração que apresentarem a car-
teira, física ou digital, do sistema CFA/CRAs.

Ainda nesta quinta, o CRA-RJ realizará o XIV Encontro 
de Administradores – Encad, a partir das 9h, sobre “Os desa-
fios para requalificação profissional”, em crarjplay.adm.br

Ácido

Motorista de Bolsonaro, Nelson Piquet foi tetra na F1 – 
não nas pistas, mas do Troféu Limão, dado pela imprensa 
aos pilotos menos simpáticos. Nas corridas, Piquet foi tri, 
superado como ídolo brasileiro e mundial, com folga, pelo 
igualmente tricampeão Ayrton Senna.

Rápidas

Nesta quinta-feira, 11h, a Icatu realiza mais uma “Con-
versa com Especialista” com o tema “Independência Fi-
nanceira: o que é e como alcançar?”, em bit.ly/independen-
cia_financeira_conversa_com_especialista *** A rede Lecadô 
celebra o Dia do Brigadeiro, nesta sexta *** O Iargs fará 
live e curso “Reprodução assistida: sujeitos, parentalidades, 
desejos e fantasias” nesta quinta e no sábado. Informações: 
sympla.com.br/reproducao-assistida-sujeitos-parentalidades-
desejos-e-fantasias__1267535 *** Daniela Pederneiras, CEO 
da Double Check, participa do programa “Cem por cento 
educação”, da Rádio Bandeirantes  (AM1360) nesta quinta, 
às 14h *** A Korsa Seguros fechou parceria com a NDD 
Cargo *** Está aberta a “Exposição Virtual de Artesanato do 
Vale do Café, Tradição e Identidade”, iniciativa do Instituto 
Preservale e da Fundação Cesgranrio, com curadoria do ar-
tista plástico Cocco Barçante e produção de Bayard Boiteux. 
Em facebook.com/Exposi%C3%A7%C3%A3o-Virtual-
Artesanato-do-Vale-do-Caf%C3%A9-Identidade-e-Tradi%C
3%A7%C3%A3o-108179538273867 *** Nesta segunda-fei-
ra (6), a Savior, empresa de atendimento médico, completou 
42 anos de atuação no mercado. A companhia planeja dobrar 
o número de clientes até o final do ano.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
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SDT3 Centro Comercial Ltda.
CNPJ 02.463.746/0001-67

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Demonstração do resultado 2020 2019

Receita líquida 8.731 15.032
Custo de aluguéis e serviços (8.362) (14.516)
Lucro bruto 369 516
Receitas operacionais – 7
 Outras receitas operacionais – 7
Resultado financeiro: Despesas financeiras (147) (36)
 Receitas financeiras 34 56
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (113) 20
Lucro antes dos impostos e contribuições 256 543
 Imposto de renda e contribuição corrente (63) (161)
Lucro líquido do exercício 193 382

Balanços patrimoniais 2020 2019
Ativo/Circulante 2.285 2.700
 Caixa e equivalentes de caixa 96 778
 Aplicações financeiras 1.790 1.263
 Contas a receber 371 517
 Impostos a recuperar 28 142
Não circulante 452 595
 Contas a receber 222 365
 Depósitos judiciais 230 230
Total do ativo 2.737 3.295

Balanços patrimoniais 2020 2019
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 565 1.315
 Fornecedores 84 74
 Impostos e contribuições a recolher 192 302
 Outras obrigações 289 939
Não circulante 1.514 1.514
 Provisão para contingências 1.514 1.514
Total do passivo 2.079 2.829
Patrimônio líquido 658 466
 Capital social 78 78
 Reserva de Lucros 580 388
Total do passivo e do patrimônio líquido 2.737 3.295

A Diretoria
Contador: Alexandre Francisco da Silva - CRC 1SP 235670/O-0

As Demonstrações Financeiras Completas, com as respectivas notas explicativas, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia.

TLM - Total Logistic Management Serviços de Logística Ltda. - CNPJ nº 05.066.625/0001-70 - Edital de Termo de Responsabili-
dade nº 78/2021 - A Junta Comercial do Estado de São Paulo torna público que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias rece-
bidos pela filial da sociedade empresária “TLM - Total Logistic Management Serviços de Logística Ltda.”, NIRE 35.903.294.728, 
CNPJ 05.066.625/0002-50, localizada na Rodovia Presidente Castelo Branco, Km 32,5, s/n, Sala 02, CEP 06421-300, Jardim Belval, 
Barueri/SP, Sr. Daniel Zangarini, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 23.287.397-5, inscrito 
no CPF/MF sob nº 294.611.008-76, assinou em 01/09/2021, o Termo de Responsabilidade nº 78/2021, com fulcro no artigo 1º, § 
2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e parágrafo único, do artigo 3º, da IN nº 72/2019, do Departamento de Registro Empresarial 
e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do artigo 8º da supracitada Instrução 
Normativa. Walter Iihoshi. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo.

STF: Bolsonaro cometeu 
crime de responsabilidade
Luiz Fux garante que ‘ninguém fechará esta corte’

Após destacar a im-
portância da data 
7 de setembro e 

os 199 anos de indepen-
dência do Brasil, e elogiar 
o comportamento durante 
as manifestações em todo o 
país, o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux, disse afirmou 
nesta quarta-feira que con-
figura crime de responsabi-
lidade o descumprimento 
de decisões judiciais, um dia 
após o presidente Jair Bol-
sonaro ter ameaçado em ato 
de 7 de Setembro não aca-
tar mais determinações do 
ministro do STF Alexandre 
de Moraes .

“Ninguém, ninguém 
fechará esta Corte. Nós a 
manteremos de pé, com 
suor e perseverança”, de-
sabafou ao afirmar que . 
“num ambiente político 
maduro, questionamen-
tos às decisões judiciais 

devem ser realizados não 
através da desobediência, 
não através da desordem, 
não através do caos pro-
vocado, mas decerto pelos 
recursos que as vias pro-
cessuais oferecem.”

Fuz deixou claro que o 
STF também esteve aten-
to à forma e ao conteúdo 
dos atos realizados nesta 
terça-feira. Cartazes e pala-
vras de ordem veicularam 
duras críticas à Corte e aos 
seus membros, muitas delas 
também vocalizadas pelo 
senhor presidente da Repú-
blica, em seus discursos em 
Brasília e em São Paulo.”

Destacou que na qualida-
de de chefe do Poder Judi-
ciário e presidente do STF, 
impõe-se uma palavra de 
patriotismo e de respeito às 
instituições do país. “Nós, 
magistrados, ministras e 
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal, sabemos que 

nenhuma nação constrói 
a sua identidade sem dis-
senso. A convivência entre 
visões diferentes sobre o 
mesmo mundo é pressu-
posto da democracia, que 
não sobrevive sem debates 
sobre o desempenho dos 
seus governos e de suas ins-
tituições.”

Segundo o ministro Fux, 
“a crítica institucional não 
se confunde – e nem se ade-
qua – com narrativas de des-
credibilização do Supremo 
Tribunal Federal e de seus 
membros, tal como vem 
sendo gravemente difundi-
das pelo Chefe da Nação.” 
Nessa linha de entendimen-
to ressaltou que “ofender a 
honra dos ministros, inci-
tar a população a propagar 
discursos de ódio contra a 
instituição do Supremo Tri-
bunal Federal e incentivar 
o descumprimento de de-
cisões judiciais são práticas 

antidemocráticas e ilícitas, 
intoleráveis, em respeito ao 
juramento constitucional 
que fizemos ao assumirmos 
uma cadeira nesta Corte.

Crime de responsabilidade

Após chamar a atenção 
para que o ovo brasileiro 
não caia “na tentação das 
narrativas fáceis e messiâni-
cas, que criam falsos inimi-
gos da nação”, deixou claro 
que o STF também não to-
lerará ameaças à autoridade 
de suas decisões.

“Se o desprezo às deci-
sões judiciais ocorre por 
iniciativa do chefe de qual-
quer dos poderes, essa ati-
tude, além de representar 
um atentado à democracia, 
configura crime de respon-
sabilidade, a ser analisado 
pelo Congresso Nacional.” 
“Não temos mais tempo a 
perder”, concluiu..

Senado devolverá MP que libera fake news
O presidente do Senado 

Federal, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), vai devolver 
(rejeitar) a Medida Provisó-
ria (MP) 1.068/2021 edita-
da por Jair Bolsonaro que 
limita e dificulta a remoção 
de contas e perfis das redes 
sociais responsáveis pela 
disseminação de fake news.

A afirmação foi feita pe-
lo deputado federal Rogério 
Correia (PT-MG) pelo Twit-
ter: “presidente do Senado 
vai devolver a MP 1068 da 
Milícia Digital bolsonarista. 
Parabéns ao Rodrigo Pache-
co pela atitude. Falta Arthur 
Lira abrir o processo de im-
peachment para darmos fim 

à onda golpista. 7 de setem-
bro não se consolidou o gol-
pe, mas Bolsonaro tentou e 
continua tentando”.

Segundo a Agência Sena-
do, ao impor significativas 
alterações no Marco Civil 
da Internet, a Medida Pro-
visória (MP) 1.068/2021, 
publicada nesta segunda-

feira (6) no Diário Oficial 
da União, ensejou a mani-
festação de diversos sena-
dores. Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) impetrou 
mandado de segurança no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para pedir a imedia-
ta suspensão da vigência da 
norma.

Comissão rejeita incentivo às 
startups em fase de consolidação

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, o proje-
to de lei que institui uma 
política de incentivo às 
startups em fase de con-
solidação (PL 9362/17) 
foi rejeitado nesta quarta-
feira pela Comissão de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria, Comércio 
e Serviços da Câmara dos 
Deputados. Pelo texto, as 
startups terão abatimento 
do Imposto de Renda nos 
dois anos iniciais de cria-
ção. O projeto tramita em 
caráter conclusivo e será 

analisado agora pelas co-
missões de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 
(CCJ).

A proposta é do depu-
tado Aureo (Solidarieda-
de-RJ) e foi relatada pelo 
deputado Otto Alencar 
Filho (PSD-BA), que re-
comendou a rejeição. Ele 
também pediu a rejeição 
dos seis projetos que tra-
mitam apensados e tratam 
igualmente de incentivos a 
startups por meio de isen-
ções tributárias ou linhas 

de crédito especiais.
Alencar Filho avaliou que 

a intervenção governamen-
tal não é aconselhável no 
caso das startups e citou 
três razões: já existe um ar-
cabouço normativo favorá-
vel a empresas nascentes; as 
startups prosperam em si-
tuação de livre mercado; e, 
por último, os recursos es-
cassos do Estado precisam 
ser orientados a demandas 
mais prementes da socieda-
de.

“A injeção de recursos 
públicos não estaria em sin-

tonia com o modelo”, disse 
Alencar Filho.

Ele afirmou ainda que o 
Simples Nacional já prevê 
um tratamento “largamen-
te favorecido” a pequenos 
empreendimentos. “São 
inúmeros favorecimentos, 
como processos simpli-
ficados para a abertura e 
fechamento de empresas, 
preferência em contrata-
ções públicas, processos 
de fiscalização amigáveis 
e redução substancial dos 
encargos tributários”, 
completou.
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LEILÕES & 
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Quinta-feira, 9 de setembro de 2021

O inédito leilão de um 
esqueleto de dinossauro

Os restos fossilizados de Big John, o maior tricerátops 
já descoberto por paleontólogos, serão vendidos por 

uma casa de leilões de Paris, em 21 de outubro, e podem 
obter até € 1,5 milhão de euros. Big John perambulou pelo 
que hoje é o estado norte-americano da Dakota do Sul há 
mais de 66 milhões de anos. Paleontólogos descobriram o 
primeiro pedaço de ossos em 2014 e acabaram encontrando 
60% de seu esqueleto, inclusive um crânio quase completo.

A casa de leilões Drouot Paris (drouot.com) estima que 
o esqueleto de Big John será arrematado por algo entre 1,2 
milhão e 1,5 milhão de euros. Antes vendidos principal-
mente para museus, restos de dinossauros atraem cada vez 
mais compradores particulares, embora continuem sendo 
poucos.

O crânio de Big John, assim batizado em homenagem 
ao dono da terra onde mais de 200 dos ossos do dinossau-
ro foram encontrados, tem 2,62 metros de comprimento 
– quase um terço do tamanho de seu corpo – e dois metros 
de largura. O nome tricerátops significa “rosto de três chi-
fres”. Nos restos fossilizados do dinossauro há uma cicatriz 
causada por um rival menor, de acordo com o paleontólo-
go Iacopo Briano.

Feirão de imóveis do Santander

O Santander realiza, no dia 13 de setembro, o Feirão de 
Imóveis e o Leilão de Imóveis Comerciais, com início a par-
tir das 11h e 14h, respectivamente. Os eventos apresenta-
dos por Fernando Cerello, leiloeiro oficial da Mega Leilões 
(megaleiloes.com.br), ocorrem no site oficial da empresa.

São 137 imóveis disponíveis com lances mínimos a partir 
de R$ 48 mil para um conjunto comercial de 20m², locali-
zado na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Já o de maior valor 
é um galpão com cerca de 16 mil m², em Mogi das Cruzes 
(SP), no valor de R$ 30,197 milhões.

Há ainda outros imóveis localizados em diversos estados 
do Brasil, entre eles: Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e 
São Paulo.

Destaque para casa em Búzios

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) divulga leilão da casa 
18, Cond. Amarras Village II, Geribá, Armação dos Búzios 
/RJ. Trata-se de residência localizada em grande condomí-
nio junto à Praia de Geribá. O condomínio oferece área de 
lazer, quadras polivalentes, quadra de tênis, piscina, salão 
para jogos, sauna, sala de estar, casa de administração, por-
taria e controle de acesso.

O imóvel é composto no primeiro pavimento: varanda, 
deck em madeira, salão em 2 ambientes, estar e jantar, sa-
la de TV, banheiro social completo, 2 suítes com varanda, 
subindo pequeno nível, copa, cozinha, dependências para 
empregada. No pavimento superior: 3 grandes suítes sendo 
uma com banheira; área externa localizada na parte mais 
alta, área gourmet com churrasqueira e previsão de lavabo. 
Garagem para 4 automóveis. E também casa de caseiro com 
sala, quarto cozinha e banheiro. Avaliação: R$ 1.516.301,77. 
Leilão em andamento.

Oferta de apartamento  
em Botafogo

Tereza Brame (brameleiloes.com.br) anuncia que pro-
moverá leilão do apartamento 705, bloco 1, da Rua do 
Marques de Olinda, 38, Botafogo, RJ. O imóvel possui área 
edificada de 105m². Prédio moderno, com estrutura de laz-
er, fachada em vidro temperado e pedras, portão de alumí-
nio pintado. Portaria 24 horas. Servido por dois elevadores. 
A região é servida de distribuição de energia elétrica, rede 
telefônica, iluminação pública, rede de transporte público. 
Avaliação: R$ 787.500,00. Leilão em andamento.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta

CNPJ Nº 33.035.536/0001-00
FATO RELEVANTE

Atualização sobre o Processo de Recuperação Judicial
João Fortes Engenharia S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), nos 
termos do artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e da Resolução 
CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021, em referência ao processo de recuperação 
judicial da Companhia e suas controladas (“Recuperação Judicial” e “Grupo 
João Fortes”, respectivamente), informa aos seus acionistas e ao mercado 
em geral que foram apresentados, nesta data, novos planos de recuperação 
judicial pelas empresas do Grupo João Fortes nos autos do processo da 
Recuperação Judicial (os “Planos de Recuperação Judicial”). Os Planos 
de Recuperação Judicial apresentados refletem ajustes que resultaram de 
tratativas mantidas entre o Grupo João Fortes e seus credores ao longo dos 
últimos meses. A versão completa dos Planos de Recuperação Judicial foi 
encaminhada, nesta data, à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), bem 
como encontra-se à disposição para consulta na sede da Companhia, no site 
de relações com investidores da Companhia (http://www.joaofortes.com.br/ri/) 
e no site da CVM (http://cvm.gov.br). A Companhia manterá seus acionistas 
e o mercado informados, na forma da legislação e regulamentação vigentes, 
sobre outras informações relevantes relativas à Recuperação Judicial. Rio de 
Janeiro, 3 de setembro de 2021. JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli 
Corrêa - Diretor de Relações com Investidores.

CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A.
CNPJ/MF Nº 12.749.710/0001-06 - NIRE 33.300.295.623

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Hora e Local: No dia 
17/08/21, às 10h, realizada por vídeo conferência, atendidos os procedimen-
tos determinados pela Instrução Normativa nº 79 do DREI e pela Lei 14.030 
de 28 de julho de 2020. 2. Convocação: Feita na forma do Estatuto Social da 
Cia.. 3. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
4. Mesa: Felippe do Prado Padovani, Presidente; Rogério Neves Dourado, 
Secretário. 5. Deliberações: (i) Aprovar a reeleição do Sr. Paulo Henrique 
Cals de Beauclair Guimarães, brasileiro, convivente em união estável, en-
genheiro, RG 08544744-9, Detran/RJ, CPF/MF 011.798.677-18, para o cargo 
de Diretor Financeiro, e da Sra. Andrea Baptista Tosta da Silva, brasileira, 
convivente em união estável, engenheira civil, RG 12276214-9 Detran/RJ, 
CPF/MF 053.794.757-44, para o cargo de Diretora de Operações. Os man-
datos dos Diretores, ora eleitos, iniciam-se na presente data, e se findam em 
17/08/23, na forma do disposto no art. 17 do Estatuto Social. Os Diretores ora 
reeleitos tomam posse dos seus cargos mediante assinatura dos respectivos 
termos de posse em Livro próprio, tendo declarado, sob as penas da lei, não 
estarem impedidos de exercer a administração da Cia., e nem condenados 
ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sis-
tema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 147 
da Lei 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada 
a presente Ata, a qual foi lida, discutida e achada conforme, vai assinada por 
todos os presentes na Reunião. RJ, 17/08/21. Felippe do Prado Padovani 
- Presidente; Rogério Neves Dourado - Secretário. JUCERJA em 02/09/21 
sob o nº 4448481. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Vendas de carros usados 
continuam positivas
Levantamento da Fe-

deração Nacional 
das Associações 

dos Revendedores de Veí-
culos Automotores (Fenau-
to), publicado na segunda-
-feira, aponta que o volume 
de vendas de veículos se-
minovos e usados, durante 
o mês de agosto manteve, 
mais uma vez, o viés positi-
vo, registrando um aumen-
to de 1% em relação ao mês 
de julho.

O relatório traz, também, 
outros resultados importan-
tes como o da comparação 
com o mês de agosto de 
2020, registrando um aumen-
to de 13,8%. No comparati-
vo acumulado do ano, a evo-
lução também é positiva em 
47,2% com relação ao mes-
mo período do ano passado. 
Em agosto foram comercia-
lizadas 1.438.855 unidades 
contra 1.424.130 em julho.

A entidade continua oti-

mista na manutenção desse 
cenário positivo até o final 
deste ano, mas mantém-se 
atenta aos acontecimentos 
que podem influenciar a 
economia como um todo. 
Segundo o presidente da fe-
deração, Ilídio dos Santos, 
“nossa expectativa é que, 
até o final de 2021 conse-
guiremos manter um ritmo 
positivo, em função, ainda, 
da alta procura pelos semi-
novos e usados, provocada 
pela dificuldade na aquisi-
ção de veículos zero quilô-
metro.”

Já de acordo com a Asso-
ciação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea), a produção 
de veículos teve aumento 
de 0,3% em agosto chegan-
do a 164 mil unidades. Já na 
comparação com agosto de 
2020, quando foram pro-
duzidas 210 mil unidades, 
houve queda de 21,9%. No 

acumulado do ano o setor 
registrou expansão de 33% 
com a produção de 1.476,1 
mil veículos.

A Anfavea observou o 
aumento no mês mesmo 
com as paralisações totais 
ou parciais de 11 fábricas, 
por conta da falta de semi-
condutores.

“Essa situação dos semi-
condutores traz uma enor-
me imprevisibilidade para 
o desempenho da indústria 
no restante do ano. Num 
cenário normal, estaríamos 
produzindo num ritmo ace-
lerado nesta época, quan-
do as vendas geralmente 
ficam mais aquecidas. No 
ano passado, tínhamos boa 
produção no segundo se-
mestre, mas uma demanda 
imprevisível em função da 
pandemia. Neste ano, temos 
a volta da demanda, mas in-
felizmente uma quebra con-
siderável na produção”, dis-

se o presidente da Anfavea, 
Luiz Carlos Moraes.

Segundo a entidade, a 
crise dos semicondutores 
reflete nos estoques que 
estão sendo consumidos ra-
pidamente e sem condição 
de renovação a curto prazo. 
No início do mês, havia 76,4 
mil unidades disponíveis, 
o suficiente para menos de 
duas semanas de vendas, o 
que explica as filas de espe-
ra para vários produtos.

Por conta do baixo nível 
de estoques, os licencia-
mentos em agosto totali-
zaram 172,8 mil unidades, 
com queda de 1,5% sobre 
julho e de 5,8% em relação 
a agosto de 2020.

Já as vendas para o co-
mércio exterior apresenta-
ram resultado positivo com 
o embarque de 29,4 mil au-
toveículos, 23,9% a mais do 
que em julho e 5,5% a mais 
do que em agosto de 2020.

Só 10% das MPEs conseguiram crédito 
emergencial entre abril e junho

Uma pesquisa re-
alizada pela Boa 
Vista, por meio 

de entrevistas online, entre 
abril e junho, apontou que 
cerca de 50% das micro e 
pequenas empresas (MPEs) 
não conseguiu a contrata-
ção das linhas de crédito 
emergenciais, criadas pelo 
Governo Federal. Apenas 
10% dos empresários bus-
caram e tiveram sucesso 
com a contratação no perí-
odo em que a pesquisa foi 
realizada. Em paralelo, 24% 
dos entrevistados estão 
pensando em buscar mais 
informações sobre o tema, 

enquanto 19% afirmam que 
não pretendem usar esta li-
nha de crédito.

A pesquisa revela tam-
bém que, mesmo com toda 
dificuldade para conseguir 
crédito, 52% das MPEs es-
tão decididas a recorrer aos 
empréstimos para minimi-
zar os impactos da crise nos 
negócios. Além disso, ou-
tras 20% dessas empresas 
estão avaliando a necessida-
de de crédito.

Os bancos foram lista-
dos por 78% dos empre-
sários como opção para 
conseguir crédito – taxa su-
perior ao registro de 2020, 

em que 65% consideravam 
a alternativa. Na sequência, 
familiares (13%) e amigos 
ou terceiros (5%) apare-
cem na ordem de preferên-
cia. As financeiras foram 
consideradas somente por 
4% desse público. A que-
da é acentuada na compa-
ração com o ano anterior, 
quando foi registrada uma 
taxa de 14% de intenção de 
aderir a esta modalidade de 
crédito.

Outra preocupação das 
MPEs durante a crise tem 
sido equilibrar o fluxo de 
caixa. A redução de despe-
sas operacionais (envolven-

do a redução do quadro de 
funcionários, renegociações 
para redução de salário e an-
tecipação de férias) foi uma 
medida adotada por 27% 
das empresas neste ano. Em 
2020, em compensação, a 
taxa contemplou 41% das 
entrevistadas. A renegocia-
ção com bancos foi aponta-
da como opção por 20% - o 
que indica um crescimento 
de cinco pontos percen-
tuais em relação ao último 
ano. As linhas emergenciais 
de crédito, que não foram 
mencionadas no ano passa-
do, foram citadas por 10% 
das entrevistadas.
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HOLDING TRUST S.A.
CNPJ: 26.761.870/0001-77 - NIRE JUCERJA: 33.300322213

Extrato de Ata da Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas  
Realizada em 20 de Agosto de 2021

Local e Presenças: sede social da Companhia, localizada na Cidade do 
Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 
201 (parte), CEP 22.640-102, Barra da Tijuca. Acionistas representando 
100% do capital social. Deliberações: Aprovado (i) outorgar aos titulares 
das debêntures da “1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real, em Série Única, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da SRC 
II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, inscrita no CNPJ/
ME sob o no 41.934.448/0001-60 (“SRC II”), (“Emissão” e “Debentur-
istas”, respectivamente) a serem emitidas nos termos do “Instrumento 
Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real, em Série 
Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, 
da SRC II (“Escritura de Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), 
de forma irrevogável e irretratável, alienação fiduciária da totalidade das 
ações ordinárias representativas de 100% do capital social da SRC II, quer 
sejam as 100 ações ora existentes e detidas atualmente pela Companhia, 
quer sejam quaisquer ações futuras, bem como todos os bens, títulos ou 
valores mobiliários nos quais quaisquer das ações ordinárias acima referi-
das sejam convertidas e todos e quaisquer direitos decorrentes (“Ações 
Oneradas”), nos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária 
de Ações, a ser celebrado no âmbito da Emissão; (ii) durante o prazo do 
Contrato de Alienação Fiduciária, que a Companhia apenas poderá praticar 
os atos abaixo mediante consentimento prévio e por escrito dos Debentur-
istas, representados pelo Agente Fiduciário, para ter eficácia e validade: 
(a) concessão de opção de venda e compra relativa às Ações Oneradas; 
(b) criação de novo tipo ou classe de ações pela SRC II; (c) qualquer al-
teração no estatuto social da SRC II que resulte na criação de ônus ou 
gravame nas Ações Oneradas; (d) emissão pela SRC II de qualquer tipo de 
valor mobiliário; (e) assunção de qualquer dívida que resulte na criação de 
qualquer ônus ou gravame nas Ações Oneradas; (f) o término, liquidação 
ou qualquer forma de extinção da SRC II; (g) a emissão de novas ações 
pela SRC II; (h) declaração de dividendos, juros sobre capital próprio ou 
outras distribuições pela SRC II à Companhia; (i) decisão acerca de me-
didas relativas ao exercício de direitos relativos às Debêntures, no caso 
de vencimento antecipado das Debêntures (incluindo, sem limitação, à 
Cessão Fiduciária e/ou à Escritura de Emissão); (j) qualquer alteração no 
objeto social da SRC II; e (iii) autorizar a diretoria da Companhia a firmar 
o Contrato de Alienação Fiduciária, em nome da Companhia, nos termos 
do seu estatuto social, e a cumprir integralmente e tempestivamente todos 
os seus termos e condições, podendo ainda assinar e formalizar todos e 
quaisquer documentos e instrumentos, incluindo, mas não se limitando a 
outros contratos, aditamentos a contratos e declarações, bem como prati-
car quaisquer outros atos e firmar quaisquer documentos que se façam 
necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas.  
Ata em fase de registro na JUCERJA.

SÃO CRISTÓVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 28.468.412/0001-70 - NIRE 33.3.0032836-0

Ata da AGO/E em 12/08/2021. Data, Horário e Local. No dia 12/08/21, 
às 11h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25/1.804, 
Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista 
o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social 
da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presen-
ça de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Daniel Pini Nader. Secretário: 
Luiz Augusto Vianna Messora. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o Rela-
tório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores 
Independentes, as Notas Explicativas e as Demonstrações Financeiras da 
Cia., referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/19 e 31/12/20; (ii) a 
destinação dos resultados apurados nos exercícios retro mencionados; (iii) 
a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exer-
cício social de 2021; (iv) a consolidação do Estatuto Social; e (v) outros 
assuntos do interesse social. Deliberações. Após exame e discussão das 
matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por 
unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Di-
retoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e 
as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes aos exercícios sociais 
findos em 31/12/19 e 31/12/20, publicados em 11/08/21 no DOERJ e no 
Monitor Mercantil. (ii) Considerando o lucro apurado no exercício social 
findo em 31/12/19, no valor de R$13.604.000,00, aprovar: a) o montan-
te de R$680.000,00 para a Conta da Reserva Legal; b) o montante de 
R$12.795.000,00 para a Conta de Reserva de Capital; e c) a distribuição de 
dividendos, no montante de R$129.000,00. (iii) Considerando o lucro apu-
rado no exercício social findo em 31/12/20, no valor de R$24.268.000,00, 
aprovar: a) o montante de R$1.213.000,00 para a Conta da Reserva Legal; 
b) o montante de R$22.824.000,00 para a Conta de Reserva de Capital; e 
c) a distribuição de dividendos, no montante de R$231.000,00. (iv) Fixar 
a remuneração anual global dos administradores para o exercício social 
de 2021 em até R$100,00, já incluídos todos os valores relativos aos be-
nefícios e verbas de representação dos administradores, nos termos do 
Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (v) Aprovar a consolidação do Estatuto 
Social da Cia., conforme proposta apresentada. (vi) Outros assuntos do 
interesse social: Registrar que o acionista recebeu o material de apoio para 
a Assembleia, em que constam o Relatório da Administração, as contas da 
Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e 
as Demonstrações Financeiras da Cia. O acionista aprovou integralmente 
o referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arqui-
vo na sede social. Por fim, o acionista autorizou a administração da Cia. a 
tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações, 
ora aprovadas. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta AGO/E, nos 
termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A., que foi aprovada pelos presentes. 
Acionista Presente: Olympus Real Estate II - Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. RJ, 12/08/21. Mesa: 
Daniel Pini Nader - Presidente, Luiz Augusto Vianna Messora - Secretá-
rio. Acionista Presente: Olympus Real Estate II - Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior - Por: BRL 
Trust Investimentos Ltda. Jucerja em 31/08/21 sob o nº 4447218. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

BARRA DA TIJUCA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.723.918/0001-64 - NIRE 33300319051

Ata da AGO/E em 12/08/21. Data, Horário e Local. No dia 12/08/21, às 
09:30h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Cen-
tro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos ter-
mos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o 
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social 
da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presen-
ça de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Daniel Pini Nader; Secretário: 
Luiz Augusto Vianna Messora. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o Relatório 
de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Inde-
pendentes, as Notas Explicativas e as DFs. da Cia., referentes ao exercí-
cio social findo em 31/12/20; (ii) a destinação dos resultados apurados no 
exercício retro mencionado; (iii) a fixação da remuneração anual global dos 
administradores para o exercício social de 2021; (iv) a consolidação do Es-
tatuto Social; e (v) outros assuntos do interesse social. Deliberações. Após 
exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, 
sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administra-
ção, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as 
Notas Explicativas e as DFs. da Cia., referentes ao exercício social findo 
em 31/12/20, publicados em 11/08/21 no DOERJ e no Monitor Mercantil. 
(ii) Considerando o lucro apurado no exercício social findo em 31/12/20, 
no valor de R$18.183.000,00, aprovar a seguinte destinação: (a) o mon-
tante de R$808.000,00 para a Conta da Reserva Legal; (b) o montante de 
R$15.192.000,00 para a Conta da Reserva de Lucros; (c) a distribuição 
de lucros, no montante de R$153.000,00; e (d) o montante remanescen-
te para a conta de prejuízos acumulados da Cia. (iii) Fixar a remuneração 
anual global dos administradores para o exercício social de 2021 em até 
R$100,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas de 
representação dos administradores, nos termos do Art. 152, caput, da Lei 
6.404/76. (iv) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Cia., conforme 
proposta apresentada. (v) Outros assuntos do interesse social: Registrar 
que o acionista recebeu o material de apoio para a Assembleia, em que 
constam o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, o Relatório 
dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as DFs. da Cia. O 
acionista aprovou integralmente o referido material, tendo uma cópia sido 
rubricada por todos para o arquivo na sede social. Por fim, o acionista au-
torizou a administração da Cia. a tomar todas as providências necessárias 
à efetivação das deliberações, ora aprovadas. Encerramento e Lavratura 
da Ata: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, na forma de sumário, a ata 
referente a esta AGO/E, nos termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A., que foi 
aprovada pelos presentes. Acionista Presente: Meru Real Estate III - Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. 
RJ, 12/08/21. Mesa: Daniel Pini Nader - Presidente; Luiz Augusto Vianna 
Messora - Secretário. Acionista Presente: Meru Real Estate III - Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Ex-
terior - Por: BRL Trust Investimentos Ltda. Jucerja em 31/08/21 sob o nº 
4447386. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

GLÓRIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 28.453.105/0001-15 - NIRE 33.3.0032852-1

Ata da AGOE realizada em 12/08/21
Data, Horário e Local. No dia 12/08/21, às 10h, na sede social da Cia., na 
Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dis-
pensada a convocação prévia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, 
conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista represen-
tando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes 
no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: 
Daniel Pini Nader. Secretário: Luiz Augusto Vianna Messora. Ordem do Dia. 
Deliberar sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o 
Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as Dfs. da 
Cia., referentes ao exercício social findo em 31/12/20; (ii) a destinação dos 
resultados apurados no exercício retro mencionado; (iii) a fixação da remune-
ração anual global dos administradores para o exercício social de 2021; (iv) 
a consolidação do Estatuto Social; e (v) outros assuntos do interesse social. 
Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem 
do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o Relató-
rio da Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Inde-
pendentes, as Notas Explicativas e as Dfs. da Cia., referentes ao exercício 
social findo em 31/12/20, publicados em 11/08/21 no DOERJ e no Monitor 
Mercantil. (ii) Considerando o prejuízo apurado no exercício social findo em 
31/12/20, no valor de R$2.359.000,00, aprovar a destinação do montante in-
tegral para a conta de prejuízos acumulados da Cia.. (iii) Fixar a remunera-
ção anual global dos administradores para o exercício social de 2021 em até 
R$100,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas de 
representação dos administradores, nos termos do art. 152, caput, da Lei 
6.404/76. (iv) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Cia., conforme 
proposta apresentada. (v) Outros assuntos do interesse social: Registrar que 
o acionista recebeu o material de apoio para a Assembleia, em que constam o 
Relatório da Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores 
Independentes, as Notas Explicativas e as Dfs. da Cia.. O acionista aprovou 
integralmente o referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos 
para o arquivo na sede social. Por fim, o acionista autorizou a administração 
da Cia. a tomar todas as providências necessárias à efetivação das delibera-
ções, ora aprovadas. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta AGO/E, nos 
termos do art. 130, §1° da Lei das S.A., que foi aprovada pelos presentes. 
Acionista presente: Meru Real Estate III - Fundo de Investimento em Partici-
pações Multiestratégia Investimento no Exterior. RJ, 12/08/21. Mesa: Daniel 
Pini Nader - Presidente; Luiz Augusto Vianna Messora - Secretário. Jucerja 
em 31/08/21 sob o nº 4446958. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPERITA - COOPERATIVA
DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS

VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

A Diretora Presidenta da COOPERITA - COOPERATIVA DE CONSUMO
DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E
VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, cooperativa sem fins lucrativos enquadrada na Lei 5.764/71,
CNPJ 28.730.572/0001-45, Inscrição Estadual nº 11082890 NIRE
33.40005596-9, com sede na Rua Doutor João Gomes de Mattos Sobrinho
72, Quadra 4 Lote, 1A Box 204, Inoã, Maricá - RJ, CEP 24943-180, convida
a presença de todo o quadro societário composto de (21) vinte e um
cooperantes para comparecer em sua sede no dia 19/09/2021 com primeira
chamada as 09:00h, segunda chamada as 10:00h e terceira e última chamada
as 11:00h, para participar da SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021, com a seguinte pauta: (1) Entrada e saída de
associados; (2) Alteração Estatutária; (3) Candidatura, eleição e posse
dos cargos Diretivos vacantes. Maricá/RJ, 09 de setembro de 2021.

Natali Dusi Pinheiro - Diretora Presidenta -  CPF nº 098.229.017-98.

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MOTORISTAS
 AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 30.042.097/0001-66 / INSC. MUNICIPAL 0133167-1
NIRE nº 334.0000904-5

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)  –  21/09/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MOTORISTAS
AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO – COOPERTRAMO no
uso das prerrogativas que lhe confere o Estatuto Social, convoca os se-
nhores Cooperados a reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária -
(AGE) a realizar-se em 21 de setembro de 2021, na sede da cooperativa,
Rua Barros Barreto n° 30, Bonsucesso RJ, em primeira convocação às
09:00 horas com 2/3 de Cooperados, em segunda convocação às 10:00
horas com metade e mais um Cooperado e, em terceira e última convocação
às 11:00 horas com um número mínimo de 20 Cooperados, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1º) Deliberação sobre a venda do galpão
da rua Barros Barreto, 27 em Bonsucesso, Rio de Janeiro –RJ, pelo valor de
R$780.000,00; A urna ficará aberta entre 11:00 e 16:00 horas. Para efeito de
quorum (42) Cooperados. Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2021.

Alair Silva Gonçalves
Presidente

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 - NIRE: 33.3.0028405-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 (“Com-
panhia”), convocados para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada 
no dia 16 de setembro de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Compa-
nhia, situada na Rua da Assembleia nº 10, 33º e 34º andar, Centro, Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação das contas dos Administra-
dores, do Relatório de Administração, das Demonstrações Financeiras, do 
Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo em 2020; 
Rio de Janeiro, 11 de agosto 2021. Jorge Manuel Pereira Dias - Presidente 
do Conselho de Administração. INSTRUÇÃO GERAL: O Acionista que dese-
jar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, 
com poderes especiais, na sede social da Companhia até 02 (dois) dias úteis 
anteriores à data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária.

AMX divulga planejamento  
estratégico de 2021

A Agência Nacio-
nal de Saúde Su-
plementar (ANS) 

divulgou recentemente, os 
números de beneficiários de 
planos de saúde, relativos 
ao mês de julho. As infor-
mações estão disponíveis 
na ferramenta de consulta 
no ambiente digital. Nesse 
período, o setor de Saúde 
Suplementar se manteve 
em crescimento e totalizou 
48.413.620 usuários em 
planos de assistência médi-
ca e 27.929.433 em planos 
exclusivamente odontológi-
cos.

Com essa evolução, a 
AMX Corretora de Segu-
ros reforça o interesse em 
dar continuidade ao plane-
jamento estratégico de ven-
das e divulga um levanta-
mento sobre todas as ações 
para conduzir os negócios, 
em 2021.

No primeiro semestre, 
a corretora se tornou con-

cessionária Qualicorp, que 
é um grupo pioneiro na 
estruturação dos planos de 
saúde coletivos por adesão 
no Brasil, um modelo que 
reúne pessoas em grupos 
a partir da sua profissão ou 
área de atuação, contando 
com a parceria com entida-
des de classe.

Realizou treinamentos 
com sua equipe comercial 
e operacional, com objetivo 
de expandir a qualificação 
profissional dos seus cola-
boradores e consultores de 
vendas; lançou campanhas 
de vendas e premiou os par-
ceiros de negócios que pos-
suíram maior destaque no 
fechamento de contratos; 
Conduziu a comercializa-
ção do VUMI Seguro Saúde 
Internacional.

Com sede em Dallas, 
no Texas, a empresa é um 
grupo internacional de ges-
tão de saúde com 35 anos 
de experiência na indústria, 

possuem escritórios nos Es-
tados Unidos, Canadá, Emi-
rados Árabes e na América 
Latina. E conta com mais 
de 450 funcionários, de vá-
rias nacionalidades.

Tendo como referência 
o trabalho de captação de 
leads pela internet que já é 
feito na corretora, o CEO 
da AMX Seguros, Aimo-
ré Maia, para aprimorar 
seus conhecimentos atra-
vés da mentoria realizada 
no  mês de maio, ministra-
da pelo fundador do Pro-
jeto Mentor do Corretor e 
CEO da H&H Corretora 
de Seguros, Richard Furck e 
pelo fundador do MeetSeg 
e Sócio da Moby Corretora 
de Seguros, Arley Boullosa. 
Durante o encontro, os dois 
profissionais que são espe-
cialistas na venda online, 
compartilharam suas expe-
riências e ensinaram como 
utilizar o Google ADS e o 
Facebook ADS. E iniciou o 

planejamento de expansão 
da AMX Filial Niterói.

No segundo trimestre, 
efetuou as premiações das 
campanhas de vendas, den-
tre uma delas, “Um dia de 
Patrão”, que contemplou 
os consultores Geziel Oli-
veira e Iracema Silveira,  no 
Hotel de Luxo CDesign no 
dia 29 de junho, com um 
café da manhã e acesso a 
todos os serviços do hotel, 
com direito a um acompa-
nhante. Realizou uma reu-
nião no mês de julho, com 
colaboradores operacionais 
e do departamento comer-
cial, para medir o empenho 
de cada setor, em relação ao 
empenho e a importância 
de manter o foco nas ne-
gociações. Inaugurou novo 
espaço na Cidade do Rio de 
Janeiro. E iniciou a condu-
ção de um novo Plano de 
Gestão com a Amil, se tor-
nando uma concessionária 
da operadora.

Inscrições do Prêmio  
de Inovação da CNseg

O Prêmio Antonio 
Carlos de Al-
meida Braga de 

Inovação em Seguros, pro-
movido pela Confederação 
Nacional das Seguradoras 
(CNseg), encerrará as ins-
crições de sua décima edi-
ção no próximo dia 27. Os 
vencedores nas três catego-
rias serão conhecidos e con-
templados em dezembro. 

A premiação tem o pro-
pósito de estimular o de-
senvolvimento do setor 
de seguros, aprimorar o 
seu relacionamento com 
a sociedade brasileira, di-
vulgar práticas inovadoras 
que beneficiem, em última 
instância, o consumidor 
de seguros. “O Prêmio de 
Inovação permite acom-
panhar os principais movi-
mentos do setor e, ao mes-
mo tempo, despertar nas 
empresas e nos colabora-
dores o incentivo às mu-
danças primordiais para os 
resultados positivos que 
as seguradoras têm alcan-
çado”, afirma a diretora-
executiva, Solange Beatriz 
Palheiro Mendes.

Caberá a um júri forma-
do por nove integrantes 
avaliar os projetos nas três 
categorias que integram 
a premiação: Produtos e 
Serviços; Comunicação; 
Processos e Tecnologias. 
Na edição de 2019, a últi-
ma realizada, 124 projetos 
inovadores foram avalia-
dos, criados por 485 auto-
res e coautores.

Desde o lançamento do 

Prêmio, em 2011, mais de 
690 projetos já foram ava-
liados, apresentando con-
tribuições inovadoras e 
benefícios para o negócio. 
Nesta edição, a aderência ao 
Princípio da Sustentabilida-
de em Seguros (PSI) será 
o novo quesito avaliado na 
disputa.

O Prêmio Antonio Car-
los de Almeida Braga de 
Inovação em Seguros reco-
nhece a capacidade criativa 
dos securitários, corretores 
de seguros e prestadores 
de serviços que contri-
buem com a inovação do 
setor. Como premiação são 
oferecidos aos vencedores 
R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 
10mil para os primeiro, se-
gundo e terceiro colocados 
em cada uma das três cate-
gorias, totalizando R$ 165 
mil. 

O nome de Antonio 
Carlos de Almeida Braga 
foi unânime ao se pensar 
em uma iniciativa desse 
tipo, pelo fato de ser con-
siderado um dos maiores 
empresários do país e se 
destacado por investir em 
novas modalidades de se-
guros. Além disso, aper-
feiçoou o atendimento 
no mercado, incentivou a 
capacitação por meio da 
contratação de profissio-
nais de áreas distintas e foi 
o primeiro a distribuir pro-
dutos de seguros por meio 
da rede bancária. Por seu 
espírito inovador, mereceu 
essa homenagem e serve a 
todos nós de inspiração. 
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Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020, 2019 e de 2018 (Em Reais Mil)
Relatório da Administração: Senhores acionistas: Cumprindo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2020, 2019 e 
2018. Finalmente, a administração da Publibanca Brasil S.A. agradece aos acionistas, clientes e instituições financeiras pelo apoio e confiança depositados, em especial aos colaboradores, pela dedicação e esforços empreendidos.

Balanço patrimonial Individual Consolidado
(*) Reapresentado 2020 2019 (*) 2018 (*)
Ativo/Circulante 10.252 9.362 6.999
  Caixa e equivalentes de caixa 4.347 2.203 3.428
  Contas a receber 5.721 6.318 3.377
  Tributos a recuperar 71 180 114
  Outros créditos 113 661 80
 Não circulante 17.372 17.530 9.970
  Créditos com partes relacionadas 6.918 7.957 4.236
  Depósitos judiciais 118 – –
  Tributos diferidos 1.580 1.845 1.746
  Outros créditos – – 240
  Imobilizado 8.309 5.141 827
  Intangível 447 2.587 2.921
Total do ativo 27.624 26.892 16.969
Passivo/Circulante 4.911 6.213 4.248
  Fornecedores 3.936 2.260 2.647
  Passivo de arrendamento – 46 –
  Obrigações trabalhistas 262 339 294
  Obrigações tributárias 713 1.984 1.156
  Outras obrigações – 1.584 151
 Não circulante 9.313 4.762 3.374
  Obrigações tributárias 1.077 427 446
  Obrigações com partes relacionadas 8.236 4.335 2.517
  Outras obrigações – – 411
 Total do Passivo 14.224 10.975 7.622
 Patrimônio líquido
  Capital social 20.297 12.378 12.378
  Reserva de lucros – 7.108 357
  Prejuízos acumulados (6.897) (3.569) (3.388)

13.400 15.917 9.347
Total do passivo e do patrimônio líquido 27.624 26.892 16.969

Demonstração do resultado Individual Consolidado
(*) Reapresentado 2020 2019 (*)
Receita operacional líquida 17.201 26.327
 Custos dos serviços prestados (7.452) (9.508)
Lucro bruto 9.749 16.819
Receitas/(despesas) operacionais (13.241) (5.407)
 Despesas comerciais (568) (1.003)
 Despesas gerais e administrativas (7.346) (4.010)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (5.327) (394)
Lucro (prejuízo) operacional (3.492) 11.412
Resultado financeiro (188) (26)

Individual Consolidado
(*) Reapresentado 2020 2019 (*)
 Receitas financeiras 88 151
 Despesas financeiras (276) (177)
Lucro (prejuízo) antes do IR e CS (3.680) 11.386
 IR e CS - corrente (156) (3.331)
 IR e CS - diferidos (265) 99
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (4.101) 8.154
Resultado por ação (expresso em R$ por ação)
Básico (0,0002) 0,0005
Diluído (0,0002) 0,0005

Demonstração dos resultados abrangentes Individual Consolidado
(*) Reapresentado 2020 2019 (*)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (4.101) 8.154
Total do resultado abrangente do exercício (4.101) 8.154

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Reserva de lucros
Capital  
social

Reserva  
legal

Reserva de lucros  
a realizar

Total de reserva  
de lucros

Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2019 12.378 44 313 357 – 12.735
Ajustes para correção de erros – – – – (3.388) (3.388)
Saldos em 01 de janeiro de 2019 (reapresentado) 12.378 44 313 357 (3.388) 9.347
Lucro líquido do exercício – – – – 8.154 8.154
Destinações: Reserva legal – 417 – 417 (417) –
Constituição de reserva de lucros – – 6.334 6.334 (6.334) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (1.584) (1.584)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado) 12.378 461 6.647 7.108 (3.569) 15.917
Dividendos mínimos obrigatórios - Reversão – – – – 1.584 1.584
Aporte de capital com reservas - 02.12.2020 7.919 – (7.919) (7.919) – –
Prejuízo do exercício – – – – (4.101) (4.101)
Reversão de reserva legal para absorção de prejuízos – (461) – (461) 461 –
Transferência para prejuízos acumulados – – 1.272 1.272 (1.272) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 20.297 – – – (6.897) 13.400

Demonstrações dos fluxos de caixa Individual Consolidado
(*) Reapresentado 2020 2019 (*)
Lucro líquido (prejuízo) antes dos tributos (3.680) 11.386
Itens que não afetam o caixa operacional (473) 12.615
Encargos sobre arrendamentos – 6
Provisão para perdas de crédito esperadas (6) 214
Depreciação e amortização 3.128 868
Baixa de ativos imobilizado e intangível 85 141
Aumento (diminuição) nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber 603 (3.157)
Tributos a recuperar 109 (66)
Depósitos judiciais (117) –
Outros ativos 5.483 (2.242)
Fornecedores 1.676 (388)
Obrigações trabalhistas (77) 45
Obrigações tributárias (620) 810
Adiantamento de clientes – (151)
Receitas antecipadas (1) –
Outras contas a pagar – (411)

Individual Consolidado
(*) Reapresentado 2020 2019 (*)
Caixa líquido originado das atividades operacionais 6.583 7.055
IR e CS pagos (156) (3.331)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 operacionais depois do IR, CS e juros pagos 6.427 3.724
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (4.237) (4.989)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimentos (4.237) (4.989)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Arrendamentos financeiros – 88
Pagamento de passivo de arrendamento (46) (48)
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) 
 atividades de financiamentos (46) 40
Aumento (redução) líquida de caixa 
 e equivalentes de caixa 2.144 (1.225)
Caixa no início do exercício 2.203 3.428
Caixa no final do exercício 4.347 2.203

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - Diretor Presidente
Ricardo de Almeida Winandy - Diretor Financeiro
Willian Ykeuti - Contador - CRC 1SP 196.148/O-6 

As Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes estão 
à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia

Três perguntas: o potencial do mercado de desbancarizados
Por Jorge Priori

O will bank é um 
banco digital, fun-
dado em 2017, 

que montou sua operação 
em função de um público 
que por muito tempo foi es-
quecido pelo sistema finan-
ceiro: os desbancarizados e 
sub-bancarizados. A aten-
ção a este mercado se refle-
tiu nos seus números. Em 
2020, o banco atingiu mais 
de R$ 500 milhões em recei-
tas, o dobro do registrado 
em 2019. Mais da metade 
dos seus clientes estão na 
região Nordeste, onde é um 
dos líderes de mercado, e 
desde a sua criação, o ban-
co já emitiu 1,7 milhão de 
cartões de crédito.

Conversamos com Fe-
lipe Morandi, head de 
Planejamento, Tesouraria 
e RI do will bank, sobre 
o potencial do mercado 
de desbancarizados. Em 
julho de 2021, o will bank 
recebeu um aporte minori-
tário de capital de R$ 250 
milhões de um grupo de 
investidores liderado pelo 
fundo de Private Equity da 
XP e pela gestora Atmos 
Capital.

Qual a maior dor dos 
desbancarizados? Como 
se traz esse tipo de cliente 
para o para o sistema fi-
nanceiro?

Mais do que simples-
mente ter acesso a uma conta 
bancária, a dor do desban-
carizado existe porque o 
sistema financeiro não foi de-
senhado para eles. Os produ-
tos são caros (o Brasil é um 
dos países que mais cobra 
tarifas bancárias no mundo), 
são complexos (para um cli-
ente não ser “enganado”, ele 
precisa entender de produtos 
financeiros, como são cobra-
dos etc.) e restritivos (se você 
é um cliente alta renda, tem 
acesso a cartões com mais 
benefícios, opções de investi-
mento diferenciadas, acesso a 
crédito fácil etc).

Nós decidimos trazer 
uma solução que resolvesse 
talvez a maior dor do cliente 
desbancarizado: o acesso ao 
crédito. Criamos o will bank 
que, além de uma conta dig-
ital completa, é um cartão 
de crédito sem nenhuma 
anuidade e tarifas.

Hoje, no Brasil, segundo 
o Banco Mundial, 60% da 
população não tem acesso a 
crédito. No público desban-

carizado e sub-bancarizado 
isso é ainda pior. Baseado 
nos nossos mais de 20 anos 
trabalhando com clientes de 
baixa renda, vimos também 
que ao contrário do que o 
mercado acredita – que o 
problema do desbancariza-
do está no acesso a uma 
conta – essa dor não é tão 
relevante. As agências estão 
espalhadas por todo o Bra-
sil, e é muito fácil e simples 
a abertura de uma conta 
digital hoje em dia.

O cliente não abre uma 
conta bancária por opção, e 
não por falta de acesso. Ele 
não vê valor algum nessa conta 
da forma como ela está desen-
hada. Preferem usar o dinheiro 
vivo em vez da conta para ter 
mais controle dos seus recur-
sos. Já a dinâmica do crédito 
é bem diferente. O cartão de 
crédito é objeto de desejo e 
resolve dores reais. Por isso 
que mais de 60% dos nossos 
clientes vêm para o will bank 
de forma orgânica. Temos el-
evadíssimos índices de satisfa-
ção (NPS acima de 75).

Qual o perfil dos des-
bancarizados? Esse tipo 
de cliente é rentável?

Segundo dados de estudo 

do Instituto Locomotiva, 
são 16,3 milhões de pessoas 
desbancarizadas, ou seja, sem 
conta em banco, e outras 17,7 
milhões sub-bancarizadas, ou 
seja, que utilizam pouco ou 
não têm acesso aos produ-
tos e serviços disponíveis no 
mercado. Entre a parcela que 
não possui conta em banco, 
44% afirma não querer ou 
não precisar do serviço, e 
40% afirma não possuir ren-
da ou estar negativado.

Na nossa base, por exem-
plo, existe um grupo muito 
grande de informais que 
usam o cartão de crédito 
pessoal como forma de fi-
nanciar seu negócio. Muitos 
deles compram a mercadoria 
usando o cartão de crédito 
e a revendem antes do ven-
cimento da sua fatura. O 
cartão de crédito, nesse caso, 
é usado como um capital de 
giro que esse cliente jamais 
teria em um banco tradicio-
nal, pois não tem histórico de 
transações financeiras.

É preciso entender essas 
dinâmicas para conseguir ofe-
recer um produto que ao mes-
mo tempo resolva uma dor 
do cliente e seja rentável para 
o negócio. Se o cliente vem 
na nossa plataforma pedindo 

crédito, e oferecemos somente 
uma conta digital, vamos de-
cepcionar o cliente com um 
produto que ele não quer e, 
ao mesmo tempo, ter custos 
elevados com um cliente que 
usa pouco o produto. Como 
não cobramos tarifas, basica-
mente a conta só fecha se o 
cliente usar muito o produto, 
que é o que vem acontecendo: 
1/3 dos nossos clientes não 
tinham outro cartão quando 
receberam seu cartão will e 
hoje temos 60% de todo limite 
médio que o cliente tem no 
mercado sendo usado no will.

Normalmente o will é o 
primeiro cartão do cliente, 
mesmo quando ele tem 
conta ou cartão em out-
ros bancos como Itaú ou 
Nubank. Atribuímos isso 
ao fato do will ter sido o 
primeiro a confiar no cli-
ente e atraí-lo para o mer-
cado financeiro, além da 
nossa excelência em criar 
produtos simples e fá-
ceis somados a um aten-
dimento de excelência. 
Ficamos entre os 3 mel-
hores atendimentos pelo 
Prêmio Época Reclame-
Aqui nos últimos 3 anos 
consecutivos na categoria 
Banco Digital.

Como você vê as per-
spectivas do mercado de 
desbancarizados?

No passado, as pessoas de-
pendiam de ter agências em 
suas cidades para ter acesso 
a serviços bancários; isso fa-
zia com que muitas pessoas 
ficassem à margem do sistema 
financeiro. Hoje, com a rev-
olução dos bancos digitais, 
isso não é mais necessário. 
Qualquer pessoa pode ter 
acesso a serviços financeiros, 
bastando apenas ter um ce-
lular. Toda essa onda de fac-
ilidades que os bancos digitais 
trouxeram, junto com uma 
agenda de novas regulações, 
como, por exemplo, o funcio-
namento do PIX e do Open 
Banking, vão trazer cada vez 
mais pessoas para o sistema 
financeiro.

No longo prazo, acredita-
mos que todas as pessoas 
estarão inseridas no sistema 
financeiro. Será tão comum 
quanto ter uma conta em 
uma rede social, mas para isso 
acontecer, bancos como o will 
terão que criar produtos que 
realmente resolvam dores reais 
do cliente. Simplesmente co-
piar o que os “bancões” vem 
fazendo de forma digital não 
vai funcionar.

China fechou agosto com 
menos reservas cambiais 

As reservas cambiais 
da China caíram 
para US$ 3,2321 

trilhões no final de agos-
to, menos US$ 3,8 bilhões 
em relação ao mês anterior, 
mostraram dados oficiais 
divulgados nesta terça-feira, 
recuo de 0,12% em relação 
ao final de julho, informou 
a Administração Estatal de 
Divisas.

O mercado de câmbio da 
China operou sem proble-
mas no mês passado, com 
oferta e demanda domés-
ticas geralmente equilibra-
das, avalia Wang Chunying, 
vice-diretora e porta-voz da 
Administração. As reservas 
cambiais do país permanece-
ram no geral estáveis, com o 

montante total ficando acima 
de US$ 3,2 trilhões por qua-
tro meses consecutivos, afir-
mou Wen Bin, analista-chefe 
do China Minsheng Bank.

As exportações chine-
sas mantiveram um rápido 
crescimento este ano, im-
pulsionadas pela recupera-
ção sustentada da econo-
mia mundial, explicou Wen, 
observando que o aumento 
das exportações e da atrati-
vidade dos ativos em RMB 
(moeda chinesa) consolidou 
a estabilidade das reservas 
cambiais do país. Por sua 
vez, Wang atribuiu o declí-
nio de agosto nas reservas 
cambiais ao impacto com-
binado de câmbio e mudan-
ças nos preços dos ativos.

RJ: Fusões e aquisições 
cresceram 190% no semestre

Foram 78 fusões e 
aquisições de em-
presas no primeiro 

semestre deste ano no Es-
tado do Rio de Janeiro, um 
crescimento de quase 190% 
na comparação com o mes-
mo período do ano passado, 
quando foram realizadas ape-
nas 27 transações desse tipo. 
Os dados são de uma pesqui-
sa realizada, trimestralmente, 
pela KPMG. Empresas de 
internet representaram maior 
número de negócios.

Segundo o relatório, nos 
seis primeiros meses deste 
ano, o RJ ficou em segundo 
lugar, atrás apenas de São 
Paulo (446) no ranking em 
que constam 24 estados. Ao 
longo de 2020, o Estado do 

Rio havia realizado 74 opera-
ções de fusões e aquisições, 
ocupando, também, o segun-
do lugar na classificação.

Os setores que mais se 
destacaram no Rio, nesse 
primeiro semestre, foram 
os seguintes: companhias 
de internet (24 transações), 
instituições financeiras (12 
transações) e tecnologia da 
informação (11 transações). 
As operações no Estado fo-
ram 49 do tipo doméstica 
(realizadas entre empresas 
de capital brasileiro), 27 do 
tipo CB1 (estrangeiro ad-
quirindo empresa do Bra-
sil) e duas CB2 (empresa 
brasileira adquirindo capital 
de empresa estabelecida no 
exterior).

Petrobras divulga teaser de 
ativos na Bacia de Santos

A Petrobras informa 
que iniciou a etapa 
de divulgação da 

oportunidade (teaser), re-
ferente à venda da totalida-
de de sua participação nos 
campos de Uruguá e Tam-
baú, pertencentes à conces-
são BS-500, localizada na 
Bacia de Santos, no estado 
do Rio de Janeiro.

As principais etapas sub-
sequentes do projeto serão 
informadas oportunamen-
te ao mercado. A presente 
divulgação está de acordo 
com as normas internas da 
Petrobras e com as disposi-
ções do procedimento espe-
cial de cessão de direitos de 
exploração, desenvolvimen-
to e produção de petróleo, 

gás natural e outros hidro-
carbonetos fluidos, previsto 
no Decreto nº 9.355/2018.

Essa operação está alinha-
da à estratégia de otimização 
de portfólio, redução do en-
dividamento e à melhoria de 
alocação do capital da com-
panhia, passando a concen-
trar cada vez mais os seus 
recursos em ativos de classe 
mundial em águas profun-
das e ultra-profundas, onde 
a Petrobras tem demonstrado 
grande diferencial competitivo 
ao longo dos anos. Os campos 
de Uruguá e Tambaú perten-
cem à concessão BS-500, que 
foi adquirida por meio da Ro-
dada Zero da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). 
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